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Santrauka
Europos bankininkystės institucija (EBI),
įsteigta tik 2011 m. pradžioje, per trumpą laiką
gerokai prisidėjo prie Europos ﬁnansų rinkų stiprinimo ir pagrindinių bankininkystės taisyklių
derinimo. Visa tai buvo atliekama smarkėjant
Europos valstybių skolų krizei ir dėl to rinkoje
atsirandant neapibrėžtumų, taip pat nemažėjant pasaulinių ekonomikos problemų.
Tokiomis aplinkybėmis vienas pagrindinių
EBI žingsnių 2012 m. buvo susijęs su rekapitalizavimo plano įgyvendinimu – juo siekiama
užtikrinti, kad bankai visomis pastangomis
stengtųsi sustiprinti savo kapitalo poziciją ir
apsisaugoti nuo būsimų sukrėtimų, o skolinimas realiajai ekonomikai nesutriktų. Taip buvo
sustiprintas rinkos pasitikėjimas, nes padidėjo bankų rizikos pozicijų, įskaitant – pirmą
kartą – valstybės garantuotos skolos pozicijas,
skaidrumas.
Siekiant užtikrinti ﬁnansinį stabilumą, taip pat
buvo svarbūs pirmieji nuveikti darbai, susiję
su gaivinimo ir pertvarkymo priemonių rinkiniais arba likvidavimo planais, kuriais siekiama
suteikti bankams galimybę ateityje kilus krizei
tvarkingai nutraukti veiklą ir taip kuo labiau
sumažinti apdraustiems indėlininkams kylančią riziką ir išvengti grandininės reakcijos
poveikio platesnei ﬁnansų sistemai.
Organizacija visus metus toliau visapusiškai
stengėsi didinti priežiūros praktikos nuoseklumą ir plėtoti priežiūros institucijų bendradarbiavimą, visų pirma institucijų, atsakingų už
40 didžiausių ES tarpvalstybiniu mastu veikiančių bankų priežiūrą.

Tolesniuose šios santraukos skirsniuose apibūdinama tam tikra pagrindinė pernykštė EBI veikla ir laimėjimai, daugiausia dėmesio skiriama
pagrindinėms reguliavimo, priežiūros ir vartotojų apsaugos temoms. Santraukoje taip pat
nurodomi tam tikri pačios EBI veiklos pokyčiai
institucijai siekiant apsiprasti su išplėstu savo
vaidmeniu – visokeriopai remti bankų sistemos
stabilumą, užtikrinti vienodas sąlygas, apsaugoti rinkų skaidrumą ir garantuoti indėlininkų
bei investuotojų apsaugą.

Naujos reguliavimo
sistemos kūrimas
Ataskaitiniais metais EBI toliau padėjo kurti
patikimesnę ir saugesnę ﬁnansinę sistemą –
rengė reguliavimo standartų projektus ir
gaires, užtikrinsiančias aiškumą ﬁnansų įstaigoms, kurioms reikia laikytis naujos reguliavimo sistemos „Bazelis III“.
EBI iš viso parengė:
14

konsultacinių dokumentų;

23

techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus;

6

gairių rinkinius;

6

nuomones.
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2011 m. liepos mėn. Europos Komisija patvirtino teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sustiprinti bankų sektoriaus reguliavimą. Šiuo
pasiūlymu galiojančios direktyvos dėl kapitalo
poreikio pakeičiamos nauja direktyva (vadinamąja DKP) ir reglamentu (RKP), ir tai yra dar
vienas svarbus žingsnis siekiant sukurti patikimesnę ir saugesnę ﬁnansinę sistemą.

Pernai EBI pavyko užtikrinti, kad Europos Komisija priimtų techninį standartą dėl pagrindinių
sandorio šalių – subjektų, tarpininkaujančių
sudarant sandorius vertybinių popierių rinkose.
Siekdama šio tikslo organizacija glaudžiai bendradarbiavo su partneriais Europos vertybinių
popierių ir rinkų institucijoje (ESMA) ir Europos
centrinių bankų sistemoje (ESCB).

Laukdama, kol Komisija oficialiai patvirtins
naują reguliavimo struktūrą, EBI daugiausia
dėmesio skyrė pagalbinių reguliavimo standartų projektų ir gairių rengimui. Direktyvos ir
reglamento įgyvendinimo data buvo atidėta iki
2013 m., todėl šie standartai tebėra projekto
stadijoje ir, atsižvelgiant į galutines naujų
pasiūlymų formuluotes, gali būti keičiami.

Kaip dar vieną bendro darbo pavyzdį galima
paminėti EBI ir Europos vertybinių popierių
ir rinkų institucijoje (ESMA) atliktus EURIBOR normų nustatymo mechanizmo tyrimus.
Rezultatai buvo paskelbti 2013 m. sausio mėn.
pradžioje ir jais remiantis EURIBOR skaičiuojančiai Europos bankų federacijai buvo pateiktos rekomendacijos. EBI taip pat parengė
nacionalinėms priežiūros institucijoms skirtas rekomendacijas dėl bankų, pagal kurių
palūkanų normas apskaičiuojamos EURIBOR,
priežiūrinio tikrinimo ir pradėjo konsultacijas
dėl kriterijų nustatymo procesų ES principų.

Viena pagrindinių sričių, kuriai EBI 2012 m.
skyrė daugiausia dėmesio, buvo susijusi su
bankų nuosavomis lėšomis. Per metus buvo
surengtos trys konsultacijos ir viešas svarstymas, kurių rezultatas – 16 Institucijos priežiūros tarybos preliminariai jau patvirtintų
techninių standartų.
EBI taip pat pradėjo konsultacijas dėl techninio
reguliavimo standarto (TRS) projekto, kuriuo
derinama riziką ribojančio vertinimo praktika
siekiant užtikrinti, kad ﬁnansų įstaigos pozicijų
tikrąją vertę skaičiuotų nuosekliai ir skaidriai.
Buvo paskelbtas konsultacijoms skirtas dokumentas ir 2013 m. darbas šiuo klausimu bus
tęsiamas.
Pagal siūlomą DKP EBI įgaliojama parengti
techninius reguliavimo standartus dėl aukštesnių pareigybių banko darbuotojams mokamo
darbo užmokesčio ir premijų lygių. Atlyginimo
lygiai turėtų atspindėti atskiros įstaigos kredito
kokybę ir poveikį, kurį atskirų darbuotojų atliekamos funkcijos daro įstaigos rizikos pobūdžiui.
2012 m. atlikus lyginamąją analizę didelį susirūpinimą sukėlė tai, kaip skirtingai visoje ES
ﬁnansų įstaigos nustato, kurie iš jų darbuotojų
daro esminį poveikį įmonės rizikos pobūdžiui, ir
standarto projekte į tai bus atsižvelgta.
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Vykdydama vieną svarbiausių savo funkcijų
EBI siekia užtikrinti, kad nauja reguliavimo
aplinka būtų kuriama skaidriai, ir kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų pasitikėti šia sistema. Pasitikėjimas taip pat yra didinamas, kai
pagrindinė informacija renkama ir vertinama
suderintu būdu.
Siekiant užtikrinti tolesnį sklandų sistemos
veikimą labai svarbu suprasti ﬁnansų įstaigų
likvidumo ir ﬁnansinio sverto pozicijas. Nacionalinėms institucijoms reikalinga suderinta
informacija apie bankų likvidų turtą (įplaukas
ir nutekėjimą) ir jų ﬁnansinio sverto koeﬁcientus. Siekdama padėti parengti techninius
įgyvendinimo standartus (TĮS) kiekvienu iš šių
klausimų, 2012 m. EBI paskelbė viešas konsultacijas abiem klausimais.
Paskelbtos viešos konsultacijos dėl informacijos apie ﬁnansų įstaigų likvidumo ir ﬁnansinio sverto pozicijas rinkimo būdo. Jos padės
surinkti informaciją, kuria remiantis bus
parengti TĮS projektai abiem šiais klausimais.

E B I

Galimybės rinktis
palankesnes
reglamentavimo
sąlygas prevencija
EBI konsultacijos, per kurias 2012 m. sulaukta
daugiausia atsakymų, teiktos dėl reguliavimo,
susijusio su išvestinių finansinių priemonių
sandoriais, kurių tarpuskaita neatliekama,
spragų šalinimu. Paskelbus konsultacijoms
skirtą dokumentą gauta daugiau kaip 70 atsakymų iš bankų, įmonių, draudimo bendrovių ir
priežiūros institucijų.
Trys Europos priežiūros institucijos techninius
standartus dėl ne biržos išvestinių ﬁnansinių
priemonių sandorių, kurių tarpuskaita neatliekama, garantinių įmokų reikalavimų planuoja
kartu užbaigti, kai tik bus paskelbti tarptautiniai principai. Techninių standartų šioje srityje
rengimas 2013 m. ir yra vienas iš pagrindinių
EBI prioritetų.

Apsauga nuo būsimų
sukrėtimų
Gaivinimo ir pertvarkymo planai yra pagrindinė
pastangų užtikrinti, kad ﬁnansų įstaigos būtų
parengusios planus, kaip atlaikyti galimą ﬁnansinį sukrėtimą, kuris galėtų kelti grėsmę jų išlikimui, dalis. EBI turi atlikti pagrindinį vaidmenį
koordinuojant veiksmingus gaivinimo ir pertvarkymo planus ir kuo labiau mažinant kurios
nors vienos įstaigos žlugimo poveikį sistemai.
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cijos (IOSCO) Techninio komiteto ir Finansinio
stabilumo tarybos vykdomų naujų iniciatyvų
neatitikimus.
2012 m. EBI savo su bankų priežiūra susijusiame darbe daugiausia dėmesio skyrė kelioms
pagrindinėms sritims, įskaitant: rizikos vertinimą, bendrą norminių duomenų teikimą, pagal
riziką įvertintą turtą, bankų balanso atkūrimą
ir priežiūros institucijų kolegijų vaidmenį prižiūrint tarpvalstybiniu mastu veikiančias banko
grupes.

Rekapitalizavimo veikla
Europos ﬁnansų rinkų stabilumas priklauso
nuo rinkos dalyvių gebėjimo nuolat aiškiai
vertinti Sąjungos bankų gyvybingumą ir būklę.
2011 m. atlikus testavimą nepalankiausiomis
sąlygomis, netrukus EBI ėmėsi praktinių rekapitalizavimo veiksmų, kurie privertė nacionalines priežiūros institucijas užtikrinti, kad bankai,
sudarę papildomą rezervą valstybės garantuotų
skolų rizikai, turėtų aukštos kokybės kapitalo,
pakankamo tolesniam ekonominės padėties
blogėjimui atlaikyti.
EBI nustatė 27 bankus, kuriems iki 2012 m. birželio mėn. pabaigos reikėjo pašalinti bendrą
76 mlrd. EUR kapitalo trūkumą nenutraukiant
skolinimo realiajai ekonomikai. Iki 2012 m.
birželio mėn. pabaigos absoliučios daugumos
bankų, kuriems taikyta ši priemonė, pagrindinio
pirmojo lygio kapitalo lygis viršijo reikalaujamus 9 %. Įgyvendinus šias dvi priemones, EBI
darbo dėka bankų balansas buvo papildytas iš
viso 250 mlrd. EUR.

Gegužės mėn. EBI paskelbė konsultacijoms
skirtą dokumentą, kuriame pateikė savo
išankstinę nuomonę dėl gaivinimo planų struktūros ir pagrindinių elementų ir bendrą Europos šabloną gaivinimo planams rengti. Imantis
tolesnių priemonių, 2012 m. antrąjį pusmetį
paskelbta EBI rekomendacija, kuria siekta
užtikrinti, kad gaivinimo planai visoje ES būtų
rengiami nuosekliai. Joje reikalaujama, kad
39 stambūs ES tarpvalstybiniu mastu veikiantys
bankai parengtų grupės gaivinimo planus ir kad
tie planai iki 2013 m. pabaigos būtų apsvarstyti
priežiūros institucijų kolegijose.
2012 m. gruodžio mėn. EBI pateikė nuomonę,
kurioje pabandė pašalinti galimus Europos gaivinimo ir pertvarkymo sistemos ir Mokėjimo ir
atsiskaitymo sistemų komiteto (CPSS), Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organiza-
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Skaidrumo didinimas
Stengdamasi padėti atkurti pasitikėjimą bankų
balansu, EBI savo darbe taip pat skyrė dėmesio
pagal riziką įvertintam turtui, siekdama užtikrinti, kad įvairios įstaigos pagal riziką įvertintą
turtą apskaičiuotų nuosekliai ir kad jis atspindėtų jų tikrąjį rizikos pobūdį. Pagal riziką įvertintas turtas yra banko turto ar nebalansinių
pozicijų, įvertintų pagal riziką, matas.
EBI taip pat rėmė atitinkamų kompetentingų
institucijų darbą vertinant atskirų bankų turto
kokybę. Verta paminėti vieną priemonę, kurios
imtasi 2012 m. pabaigoje ir kuria siekta nustatyti bendras apibrėžtis, susijusias su problemomis, su kuriomis susiduriama grąžinant
paskolas. Užbaigus šią užduotį – kaip tikimasi,
2013 m. pradžioje, – bus, be kita ko, nustatytos „pakantumo“ ir „neveiksnumo“ apibrėžtys,
kuriomis remdamosi priežiūros institucijos ir
kolegijos galės bendru pagrindu stebėti bankinių knygų turto kokybę ir kurios leis rinkti
esminius duomenis, reikalingus būsimam
testavimui nepalankiausiomis sąlygomis. EBI
taip pat glaudžiai bendradarbiavo su Europos
sisteminės rizikos valdyba (ESRV), siekdama
nustatyti, kuriais atvejais gali atrodyti, kad sąskaitose ar fonduose yra daugiau kapitalo nei
yra iš tikrųjų.
EBI taip pat buvo paprašyta parengti gaires
dėl skaidrumo reikalavimų ir koordinuoti
veiksmus nustatant geriausią patirtį, susijusią
su padengtomis obligacijomis ir kitomis turtą
suvaržančiomis priemonėmis. Darbas dėl turto
suvaržymo šablonų jau artėja prie pabaigos ir
jau pradėta rengti ﬁnansavimo planų šablonus.

2012 m. EBI dar labiau stengėsi gerinti teikiamų
duomenų kokybę ir patikimumą ir taip stiprinti
bankų priežiūrą. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, EBI parengė galutinį bendrųjų techninių
priežiūros ataskaitų teikimo standartų variantą
ir šie standartai bus paskelbti parengus galutinį
RKP / DKP IV tekstą. Naujoji ataskaitų teikimo
sistema užtikrins bendrą pagrindą, kuriuo
bus galima keistis su kolegijomis susijusia
informacija.
2012 m. EBI galutinai parengė savo rizikos
lentelę, kurioje apžvelgiami bankų sistemos
veiklos rezultatai ir naudojama spalvinių kodų
sistema, kad būtų galima lengvai nustatyti
pagrindinius rizikos šaltinius ir bankų rizikos
pobūdžio tendencijas. Atskiroms įmonėms
pritaikytą lentelės versiją, kaip papildomą
priemonę, taip pat galės naudoti priežiūros
institucijų kolegijos.

Priežiūros institucijų
kolegijos
Priežiūros institucijų kolegijos buvo įsteigtos
siekiant stiprinti tarpvalstybinę bankų sektoriaus priežiūrą užtikrinant glaudesnį nacionalinių įstaigų bendradarbiavimą ir aktyvesnį
dalijimąsi informacija. Jas sudaro dvi ar daugiau nacionalinių priežiūros institucijų ir tam
tikrais atvejais į jas gali būti įtraukiamos ne
Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys.
EBI pavesta remti nuoseklų EEE įsteigtų priežiūros institucijų kolegijų veikimą. 2012 m.,
glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, EBI
atliko vaizdinę analizę, kuri turėtų padėti EBI
stebėti kolegijas atsižvelgiant į jų dydį ir sudėtingumą, ir paskelbė dokumentą dėl geriausios
patirties priežiūros institucijoms priimant bendrus sprendimus.
2012 m. imtasi papildomos veiklos – įvertintos kolegijų priemonės dėl priežiūros veiklos
galimais kriziniais atvejais. EBI dalyvaujant
ir teikiant rekomendacijas, tokių nacionalinių
kompetentingų institucijų parengtų priežiūros
krizės atveju sistemų gerokai padaugėjo.
EBI taip pat stropiai dirbo siekdama užtikrinti
didesnį kolegijų praktikos derėjimą rengiantis
sukurti privalomus techninius standartus (PTS)
dėl buveinės ir priimančiosios šalių bendradarbiavimo ir kolegijų veikimo. Šiuo metu EBI rengia devynių su priežiūros institucijų kolegijomis
susijusių techninių standartų projektus.
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Vartotojų apsauga
Nors EBI įpareigota palaikyti aukšto lygio
Europos ﬁnansų rinkų ir įstaigų reguliavimo
priežiūrą, jai taip pat tenka svarbus vaidmuo
užtikrinant atskirų vartotojų apsaugą. 2012 m.
organizacija išnagrinėjo galimą riziką, su kuria
gali susidurti investuotojai, susigundę investuoti į sudėtingus ﬁnansinius produktus, kaip
antai sutartis dėl kainų skirtumų, neturėdami
būtinų ﬁnansinių žinių susijusiai rizikai visiškai
suprasti.
2012 m. spalio mėn. EBI surengė savo pirmąją
Vartotojų apsaugos dieną – renginį, kuriame
susitiko bankų sektoriaus, nacionalinių priežiūros institucijų, vartotojų organizacijų ir mokslo
atstovai ir aptarė klausimus, susijusius su
Europos lygmens vartotojų apsauga ir ﬁnansinėmis inovacijomis.
EBI metinė ataskaita apie vartojimo tendencijas, kuri buvo paskelbta 2013 m. kovo mėn.,
padėjo apibrėžti institucijos 2013 m. darbo
programą. Ataskaitoje nustatomos naujos tendencijos ir atsirandantys susirūpinimą Europos
vartotojams keliantys klausimai. Ataskaitoje
nustatyti tokie klausimai:
 įsiskolinimas ir atsakingas kreditavimas;
 mokesčių skaidrumas ir lygmenys;
 netinkamo ﬁnansinių produktų pardavimo
apimtis;
 klausimai, kylantys dėl konkrečių produktų,
kaip antai paskolų užsienio valiuta;
 mokėjimų apsaugos draudimas ir sudėtingi
produktai;
 banko paslaugoms teikti naudojamų naujų
technologijų saugumas;
 atsirandančios naujos likvidumo išteklių pritraukimo formos.

Operacijų veikla
Nuolat palaikoma valstybių narių ir nacionalinių priežiūros institucijų, EBI stropiai dirbo,
kad būtų pasiruošusi vykdyti savo įgaliojimus
ﬁnansų sektoriuje laikantis neapibrėžtumui.
Vykdydama savo operacijas, EBI yra visiškai
įsipareigojusi užtikrinti, kad:
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Politikos analizė
ir koordinavimas
Vykdydama savo politikos analizės ir koordinavimo veiklą, EBI teikė teisinę analizę ir paramą,
taip pat rekomendacijas dėl poveikio vertinimo
metodikos, taikomos rengiant EBI politiką,
reguliavimo ir priežiūros dokumentus (įskaitant
techninius standartus, gaires, nuomones, priežiūros rekomendacijas, tarpusavio vertinimus ir
kt.) ir susijusius įstatymų projektus. Koordinavimo srityje EBI, be kita ko, vykdė tokią veiklą:
 nacionalinėms priežiūros institucijoms siūlomo priežiūros mokymo koordinavimas:
2012 m. EBI surengė 10 sektorinio mokymo
kursų, o visos trys Europos priežiūros institucijos kartu organizavo 13 įvairius sektorius apimančių seminarų ir 4 mokymo kursus
socialinių įgūdžių srityje;
 parama EBI Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupei: 2012 m. Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupė surengė
5 eilinius posėdžius ir 2 bendrus posėdžius su
EBI Priežiūros taryba. Ji pateikė 8 nuomones
ir 1 savo pozicijos dokumentą, taip pat įnešė
savo indėlį teikdama atsakymus į EBI viešų
konsultacijų klausimus;
 parama EBI Peržiūros grupei: 2012 m. buvo
suderinta EBI tarpusavio vertinimo metodika.
Be to, pradėtas tarpusavio vertinimas dėl
konkrečių EBI testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis gairių (CEBS GL32) aspektų laikymosi; jį atliekant, be kita ko, nacionalinės
priežiūros institucijos išplatino įsivertinimo
klausimyną;
 parama, kartu su kitomis Europos priežiūros
institucijomis, 2011 m. gruodžio mėn. sukurtai EBI Apeliacinei tarybai;
 dalyvavimas Europos Komisijos pagal EBI
reglamento 81 straipsnį atliktoje Europos
ﬁnansų priežiūros institucijų sistemos peržiūroje bendradarbiaujant su kitomis Europos priežiūros institucijomis;
 EBI politikos ir darbo priežiūros srityje koordinavimas – ir viduje, ir su išorės įstaigomis
(kaip antai Bazelio bankų priežiūros komitetu
ir TVF) bei ES institucijomis.

 operacinė veikla būtų veiksminga ir naši;
 būtų laikomasi teisinių ir norminių
reikalavimų;
 teikiamos ﬁnansų ir kitokio valdymo ataskaitos būtų patikimos;
 turtas ir informacija būtų saugomi.
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Finansų valdymas ir
viešieji pirkimai
Siekdama užtikrinti geresnį ﬁnansinių išteklių
valdymą ir kontrolę, 2012 m. EBI įgyvendino
keletą patobulinimų, įskaitant supaprastintus vidaus procesus veiksmingumui padidinti.
Per metus atlikti vidaus auditai patvirtino, kad
šioje srityje padaryta pažanga. Bendru vertinimu 2012 m. EBI 18 % veiksmingiau panaudojo
savo bendro biudžeto lėšas negu 2011 m., ir
biudžetas įvykdytas 89 %.
2012 m., siekdama plėtoti organizacijos vidaus
infrastruktūrą, ją tobulinti ir palaikyti, EBI pradėjo 19 viešųjų pirkimų procedūrų; prognozuojama, kad bendra didžiausia 2012 m. pasirašytų
sutarčių vertė viršys 20 mln. EUR.

Mūsų darbuotojai
Didėjant tinkamus įgūdžius turinčio personalo
poreikiui, 2012 m. EBI įdarbino 28 laikinuosius
tarnautojus, 6 sutartininkus, 9 deleguotus nacionalinius ekspertus ir iki metų pabaigos bendrą
darbuotojų skaičių padidino iki 94. Palyginti su
2011 m., kandidatų padaugėjo 64 %, o tai rodo
didelį visuomenės susidomėjimą EBI pareigybėmis. Mūsų darbuotojai kilę iš 20 Europos
Sąjungos šalių – 44 % moterų ir 56 % vyrų.

Informacinės
technologijos
Viena pagrindinių 2012 m. viešųjų pirkimų sričių
buvo susijusi su IT infrastruktūra, kaip antai
valdomo duomenų centro pajėgumo didinimu
numatant, kad EBI poreikiai didės. Pagal persvarstytą IT strategiją EBI taip pat suteikė priežiūros institucijų kolegijoms bendradarbiavimo
priemonę, kad supaprastintų bendrą nacionalinių ir EBI ekspertų darbą. Dėl šios sėkmingos
programos naudotojų 2012 m. padaugėjo du
kartus.

Ryšiai
Be tradicinės spaudos ir komunikacijos veiklos,
siekiant teikti žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams lengvai prieinamą informaciją, 2013 m. vasarą turėtų būti atidaryta nauja
interneto svetainė. Siekdama keistis informacija su suinteresuotaisiais subjektais ir gauti
jų atsiliepimus, 2012 m. EBI organizavo kelis
renginius. Tai buvo:
 pirmoji EBI vartotojų apsaugos diena;
 pirmasis EBI mokslinių tyrimų seminaras,
subūręs nacionalinių priežiūros institucijų
ekonomistus ir garsiausius mokslininkus;
 devyni viešieji svarstymai, surengti vykstant konsultacijoms dėl gairių ir techninių
standartų;
 seminaras dėl priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų įgyvendinimo.
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Pagrindiniai 2012 m. įvykiai
ir rezultatai
SAUSIS
EBI skelbia savo 2012 m. darbo programą.
EBI skelbia Pažangiojo vertinimo metodo (AMA) papildymų ir pakeitimų gaires.

VASARIS
EBI skelbia savo tikslų ir darbo vartotojų apsaugos ir ﬁnansinių inovacijų srityje apžvalgą.
EBI Priežiūros taryba parengia savo pirmą suvestinį bankų kapitalo planų įvertinimą.
EBI skelbia konsultacinį dokumentą dėl ataskaitų apie dideles pozicijas teikimo techninių įgyvendinimo standartų (TĮS) projekto.

KOVAS
EBI skelbia konsultacijoms skirtą dokumentą dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio techninių reguliavimo standartų (TRS) projekto.
Europos priežiūros institucijos skelbia bendrą konsultacijoms skirtą dokumentą dėl TRS projektų.

BALANDIS
EBI skelbia ataskaitą apie stebėsenos, susijusios su susitarimu „Bazelis III“, rezultatus.
EBI pradeda konsultacijas dėl nuosavų lėšų TRS projektų (pirmosios dalies).
Trijų Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas skelbia dvi ataskaitas apie trečiosios Pinigų plovimo prevencijos
direktyvos įgyvendinimą.
EBI pradeda konsultacijas dėl gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas
vertinimo projekto.

GEGUŽĖ
EBI skelbia ataskaitą apie EBI rekomendacijos, susijusios su 2011 m. visoje ES atliktu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, įvykdymą.
Trijų Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas pradeda konsultacijas dėl siūlomo atsakymo į EK kvietimą teikti rekomendacijas
dėl esminės Finansinių konglomeratų direktyvos peržiūros.
EBI skelbia konsultacijoms skirtą dokumentą dėl gaivinimo planų šablono.
EBI skelbia du gairių rinkinius dėl rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis (VaR nepalankiausiomis sąlygomis) ir dėl kapitalo, reikalingo
papildomai įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų rizikai padengti, poreikio (IRC) modeliavimo metodų, kuriuos taiko vidaus modelio
metodą (IMA) taikančios kredito įstaigos.
EBI skelbia duomenų vieneto modelio (DVM) projektą, parengtą remiantis institucijos įstaigoms keliamų priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų TĮS projektu.

BIRŽELIS
EBI pradeda tris konsultacijas dėl informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo, dėl ﬁnansinio sverto koeﬁciento priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų ir dėl likvidumo padengimo ir stabilaus ﬁnansavimo priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS projektų.
EBI pradeda dvi konsultacijas dėl pelno iš pardavimų sąvokos ir dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio TRS projektų.
EBI skelbia savo 2011 m. metinę ataskaitą.
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LIEPA
EBI pradeda konsultacijas dėl pakaitinio skirtumo nustatymo ir riboto mažesnių portfelių skaičiaus kriterijaus, susijusių su kredito vertinimo
koregavimo rizika, TRS projekto.
EBI skelbia savo metinę ataskaitą apie Europos bankų sektoriaus pavojus ir trūkumus.
EBI skelbia apžvalginę ataskaitą apie su kapitalu susijusios veiklos įgyvendinimą.
EBI pradeda konsultacijas dėl kredito rizikos koregavimų apskaičiavimo metodikos TRS projekto.
Europos priežiūros institucijos skelbia ﬁnansinio konglomerato statusą gavusių grupių sąrašą.
EBI skelbia du gairių rinkinius dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo ir dėl lyginamosios atlyginimų analizės.

RUGPJŪTIS
Trijų Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas skelbia protokolą dėl priežiūros institucijų bendradarbiavimo kovos su pinigų
plovimu srityje.
EBI surengia seminarą techninio naujų priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimo klausimu.
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas pradeda viešas konsultacijas dėl ﬁnansinių konglomeratų kapitalo apskaičiavimo
metodų TRS.

RUGSĖJIS
Europos priežiūros institucijų Apeliacinė taryba skiria William Blair savo pirmininku ir Juan Fernández-Armesto – savo pirmininko pavaduotoju.
EBI patvirtina pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio techninių standartų projektą.
EBI skelbia su susitarimu „Bazelis III“ susijusios stebėsenos rezultatus 2011 m. gruodžio 31 d.

SPALIS
EBI skelbia galutinę ataskaitą apie Europos bankų rekapitalizavimą.
EBI skelbia savo 2013 m. metinę darbo programą.
EBI skelbia rezultatų apžvalgą dėl bankų skaidrumo jų 2011 m. ataskaitose pagal trečiąjį ramstį.
EBI skelbia MVĮ pasiūlymų dėl DKP IV / RKP vertinimo ataskaitą.

LAPKRITIS
EBI konsultuojasi dėl kooperatyvų, savidraudos, taupymo ir panašių įstaigų techninių standartų.
EBI skelbia konsultacijoms skirtą dokumentą dėl riziką ribojančio vertinimo TRS projekto.
EBI surengia tyrimų seminarą „Bankų veiklos modeliai po krizės. Paskatos, strategijos, rizikos mažinimas“.
EBI skelbia savo gaires dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo.
EBI skelbia atnaujintą kredito įstaigų, kurioms leidžiama veikti ES ir EEE šalyse, sąrašą.
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas skelbia ataskaitą apie ES e. pinigams keliamų pinigų plovimo prevencijos ir kovos
su teroristų ﬁnansavimu reikalavimų įgyvendinimą.

GRUODIS
EBI patvirtina nuomonę dėl Aukšto lygio ekspertų grupės dėl ES bankų sektoriaus struktūros reformos rekomendacijų.
EBI skelbia savo atnaujintą poziciją dėl informacijos apie likvidumą ir ﬁnansinio sverto koeﬁcientą teikimo priežiūros reikalavimų.
EBI patvirtina nuomonę dėl galimos ne bankinių ﬁnansų įstaigų gaivinimo ir pertvarkymo sistemos.
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2012 m. skaičiais
Priežiūros tarybos posėdžiai

9

Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiai

7

Darbo grupių posėdžiai

180

Konsultaciniai dokumentai

14

Techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektai

23

Gairės

6

Nuomonės

6

Viešieji svarstymai

9
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Pagrindiniai reguliavimo rezultatai
Tema

Reguliavimo produktai

Nuosavos lėšos

Konsultacinis dokumentas dėl 14 nuosavų lėšų TRS projektų.
Konsultacinis dokumentas dėl 1 kooperatyvų, savidraudos, taupymo ir panašių įstaigų TRS projekto.
Konsultacinis dokumentas dėl 1 informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo TĮS projekto.
Nuomonė dėl žemiausių kapitalo lygių pereinamojo laikotarpio ribų apskaičiavimo metodikos.
Nuomonė dėl tam tikrų RKP nustatytų pakeitimų.

Kredito rizika

Konsultacinis dokumentas dėl 1 kredito rizikos koregavimų apskaičiavimo TRS projekto.
Konsultacinis dokumentas dėl 1 pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio TRS projekto.
Nuomonė dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio.
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio TRS projekto.

Rinkos rizika

Gairės dėl kapitalo, reikalingo papildomai įsipareigojimų neįvykdymo ir pakeitimų rizikai padengti,
poreikio.
Gairės dėl rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis.
Konsultacinis dokumentas dėl 1 pelno iš pardavimų, susijusio su būsimomis pajamomis iš maržos
pakeitimo vertybiniais popieriais kontekste, sąvokos TRS.
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl riziką ribojančio vertinimo reguliavimo standartų projekto.

Operacinė rizika

Pažangiojo vertinimo metodo (AMA) papildymų ir pakeitimų gairės.

Atlyginimai

Gairės dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo.
Gairės dėl lyginamosios atlyginimų analizės.

Priežiūros ataskaitų teikimas

Konsultacinis dokumentas dėl 1 ataskaitų apie dideles pozicijas teikimo TĮS projekto.
Konsultacijos dėl 1 likvidumo padengimo ir stabilaus ﬁnansavimo priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų
TĮS projekto.
Konsultacijos dėl 1 ﬁnansinio sverto koeﬁciento priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS projekto.
Konsultacijos dėl FINREP ir COREP priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS projekto.

Gaivinimas ir pertvarkymas

Nuomonė dėl galimos ﬁnansų įstaigų, išskyrus bankus, gaivinimo ir pertvarkymo sistemos.
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl gaivinimo planų šablono.

Struktūrinės reformos

Nuomonė dėl Aukšto lygio ekspertų grupės dėl ES bankų sektoriaus struktūros reformos rekomendacijų.

Šešėlinis bankų sektorius

Nuomonė dėl EK konsultacijų dėl šešėlinio bankų sektoriaus.

Vidaus valdymas

Gairės dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas
vertinimo.

Konsultacijoms skirti dokumentai
Nuomonės
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Pagrindiniai priežiūros rezultatai
Rekapitalizavimo veikla
Pradinis kapitalo trūkumas ir galutinė rekapitalizavimo suma
p
g

Galutinė rekapitalizavimo suma:
Pradinis trūkumas

Pradinis trūkumas, 75,8

115,7

Tiesioginės kapitalo priemonės, 83,2

Rekapitalizavimo suma

Priemonės, susijusios su pagal

Rekapitalizavimo suma, 78,9

riziką įvertintu turtu, 32,5

Tęsiamos ﬁnansinio stabilumo stiprinimo priemonės, 4,3
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Priežiūros institucijų kolegijos
Veikiančios EEE priežiūros institucijų kolegijos. Pasiskirstymas pagal buveinės šalis
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Jungtinė Karalystė

Švedija

Ispanija

Portugalija

Norvegija

Nyderlandai

Latvia

Italija

Airija

Vengrija

Graikija

Vokietija

Prancūzija

Danija

Kipras

Belgija

0

Austrija

2

13

EU RO POS

BAN K IN IN K Y ST ĖS

IN ST IT UC I J A

EBI atidžiai stebimų priežiūros institucijų kolegijų sąrašas. Pasiskirstymas pagal buveinės šalis
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Pagrindiniai ﬁnansiniai rodikliai
Biudžeto vykdymas 2012 m.

Biudžetas

Skirta

Skirta %

Panaudota

Panaudota%

10 908 000

9 159 710

84 %

8 953 661

82 %

II antraštinė dalis. Administracinės išlaidos

4 272 000

3 673 434

86 %

2 029 498

48 %

III antraštinė dalis. Einamoji veikla

5 567 000

5 547 199

100 %

849 375

15 %

20 747 000

18 380 343

89 %

11 832 534

57 %

I antraštinė dalis. Darbuotojai

Iš viso (EUR)

Biudžeto vykdymas pagal antraštinę dalį

III antraštinė dalis. Einamoji veikla

5 567 000 EUR
27 %

Iš viso

20 747 000 EUR

I antraštinė dalis. Darbuotojai

10 908 000 EUR
52 %

II antraštinė dalis. Administracinės išlaidos

4 272 000 EUR
21 %
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Žmogiškieji ištekliai. Pagrindiniai rodikliai
Darbuotojų skaičiaus augimas
110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai
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Laikinieji tarnautojai
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