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Sammanfattning

Det är nu tre år sedan Europeiska bankmyndigheten (EBA) upprättades i finanskrisens
kölvatten, och den spelar fortsatt en viktig
roll för att återupprätta förtroendet för banksystemet. Under 2013 bidrog EBA stort till
utvecklingen av harmoniserade och bindande
tillsynsregler för Europas banker. Framsteg
gjordes också i utvecklingen av gemensamma
tillsynsrutiner för banksektorn. Genom att tillhandahålla jämförbara och transparenta uppgifter om EU:s banksystem har EBA dessutom
kunnat bidra till ökad marknadsdisciplin och
finansiell stabilitet i unionen.

Utveckling av ett enhetligt regelverk
Under 2013 lämnade EBA ett avsevärt bidrag
till det enhetliga regelverket (single rulebook)
som ska utgöra en gemensam uppsättning
harmoniserade tillsynsregler för banker i hela
EU. Under året fick EBA i uppdrag att utveckla
tekniska standarder och ge Europeiska kommissionen råd på en rad viktiga områden med
anledning av den nya lagstiftning som trädde
i kraft i juli: det omarbetade kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV) och kapitaltäckningsförordningen (CRR), vilka införlivar Basel III‑reglerna i EU:s rättsliga ram. EBA påbörjade också
arbetet med rekonstruktion och avveckling av
banker i EU.

Utveckling av tekniska standarder
EBA utarbetade tekniska standarder för bankers kapital som bland annat skapar större
tydlighet när det gäller definitionen av kapital
och vilken information finansinstituten ska offentliggöra om detta.
En annan viktig uppgift för EBA har varit att
upprätta en gemensam rapporteringsram för
hela EU. En enhetlig rapportering är en förutsättning för att tillsynsmyndigheterna ska
kunna utvärdera risker och jämföra banker på
ett effektivt sätt. En gemensam rapporteringsram kommer att underlätta tillsynsrapporteringen, särskilt för koncerner med gränsöverskridande verksamhet i EU, och även bidra till
en förbättring av bankernas it‑infrastruktur.
De tekniska genomförandestandarderna när
det gäller tillsynsrapportering förväntas träda
i kraft under 2014.
Genom kapitaltäckningsdirektivet infördes
hårdare bestämmelser för bankernas ersättningspraxis i syfte att främja en sund förvaltning och ett försiktigt långsiktigt risktagande
inom EU:s banksektor. EBA ombads att utarbeta två tekniska tillsynsstandarder, vilka
överlämnades till Europeiska kommissionen
2013. Den första inriktades på att identifiera anställda vars arbete väsentligt påverkar
institutionens riskprofil. Den andra tillsynsstandarden undersökte hur finansinstitut kan
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utforma sina regler för rörlig ersättning. EBA
publicerade vidare en rapport om den samlade ersättningen till högavlönade anställda
i banksektorn mellan 2010 och 2012. Dessa
uppgifter samlas in regelbundet och används
som underlag i EBA:s allmänna arbete med
ersättningar inom EU:s banksektor.
EBA har arbetat med marknadsrisker för att
förtydliga några av kraven i CRR/CRD IV‑paketet och har utfärdat ett antal tekniska standarder på området, bland annat om behandlingen
av optioners icke-deltarisker och om definitionen av ”marknad” vid beräkning av den totala
nettopositionen i egetkapitalinstrument med
hjälp av schablonmetoder för marknadsrisker.
Detta kommer att underlätta en enhetlig til�lämpning av marknadsriskreglerna, särskilt
för mindre banker.
EBA genomförde också ett samråd om försiktig värdering av bankernas positioner till
verkligt värde och föreslog metoder som kan
användas av både mindre och större institut.
För att kalibrera metoderna genomfördes en
kvantitativ konsekvensbedömning. Det slutliga förslaget till tekniska tillsynsstandarder
kommer att lämnas in till Europeiska kommissionen i början av 2014.
I syfte att harmonisera kapitalkraven i hela
EU började EBA fokusera på kreditrisker och
utfärdade flera standarder på detta område.
Detta arbete kommer fortsätta under 2014, då
fler än 20 tillsynsstandarder ska överlämnas
till Europeiska kommissionen fram till den
31 december 2014.

Ökad inriktning på rekonstruktion och
avveckling
Under 2013 satte EBA större fokus på rekonstruktion och avveckling, som en förberedelse
inför det kommande direktivet om rekonstruktion och avveckling av banker. EBA utfärdade
bland annat en rekommendation om rekonstruktionsplaner och genomförde samråd
om tre förslag till tillsynsprodukter för rekonstruktionsplaner. Dessa låg till grund för upprättandet av rekonstruktionsplaner inom tillsynskollegier – vilket i många fall skedde för
första gången – och för den jämförande analys
som EBA gjorde för att identifiera bästa praxis
för planerna. Slutgiltiga tillsynsprodukter för
rekonstruktionsplaner kommer att utarbetas
kort efter offentliggörandet av direktivet om
rekonstruktion och avveckling under 2014,
och under det andra halvåret kommer samråd
att anordnas om många andra tillsynsprodukter. De uppgifter som EBA ska utföra enligt
direktivet om rekonstruktion och avveckling
kommer att lägga grunden till ett trovärdigt
samarbete och en tydlig konvergens när det
gäller utvecklingen av avvecklingsstrategier
och avvecklingsplaner.
Proportionalitetsprincipen
EBA vill slå vakt om att proportionalitetsprincipen respekteras i det enhetliga regelverket.
Myndigheten är medveten om olikheterna
inom EU:s banksystem. Därför anordnade
EBA i oktober en workshop om tillsynsåtgärdernas proportionalitet. Proportionaliteten
kommer även i fortsättningen att vara en
grundprincip för all verksamhet och alla aktiviteter inom EBA.
Det enhetliga regelverket – frågor och svar
För att underlätta genomförandet av CRR/
CRD IV‑paketet lanserade EBA tillsammans
med kommissionen en frågor och svar-funktion under 2013. Funktionen gjorde det lättare
för nationella tillsynsmyndigheter och finans
institut att förstå bestämmelserna, så att det
enhetliga regelverket tillämpas på samma
sätt överallt.
Teknisk rådgivning till
Europeiska kommissionen
I CRR/CRD IV‑paketet ställs också krav på att
EBA ska tillhandahålla teknisk rådgivning till
Europeiska kommissionen, som ska anta delegerade rättsakter. I detta sammanhang har
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det likviditetstäckningskrav som ska vara föremål för en delegerad akt varit en viktig fråga
för EBA under 2013. EBA publicerade en rapport om den inverkan som kravet skulle kunna
få och en rapport om de högkvalitativa likvida
tillgångar som instituten måste hålla för att
uppfylla kravet på likviditetstäckning.
Under 2013 tillhandahöll EBA också teknisk
rådgivning till kommissionen om möjligheten
att införa ett försiktighetsfilter i samband med
behandlingen av orealiserade vinster på instrument värderade till verkligt värde.
EBA arbetade också med värdepapperisering
och säkerställda obligationer under året, och
2014 kommer myndigheten att producera en
omfattande rapport om säkerställda obligationer. EBA inriktade sig också på värdepapperisering, särskilt när det gäller ansvarsfullt
genomförande av kraven på egna medel och
reglerna om kvarhållande av risk. EBA vill
uppmuntra marknadsaktörerna att etablera
en mer öppen och enhetlig värdepapperiseringsmarknad. Under 2014 planerar EBA att
fortsätta sitt arbete för att främja en säker och
stabil värdepapperiseringsmarknad.

Ökad konvergens i tillsynen i hela
unionen
Det är en av EBA:s prioriteringar att arbeta för
gemensamma tillsynsrutiner för banksektorn
i hela EU. Under 2013 fortsatte EBA sitt arbete
med att öka konvergensen på tillsynsområdet,
bland annat genom sina aktiviteter på området riskviktade tillgångar, men även genom att
göra tillsynskollegierna mer effektiva.
Enhetlighet när det gäller riskviktade
tillgångar
För att se till att tillsynsregler tillämpas på
samma sätt i alla EU:s medlemsstater har
EBA gjort en utvärdering av interna modeller
för hantering av olika sorters risker.

bankmyndighetens

årsrapport

för

2013

Detta är ett förberedande steg innan man kan
genomföra fullständiga och regelbundna jämförelser i EU. Därför gjorde EBA under 2013
stora ansträngningar för att analysera jämförbarheten och publicerade flera viktiga studier,
bland annat en uppifrån‑och‑ned‑rapport om
enhetligheten när det gäller kapitalkrav vid
användning av internmetoden, en rapport om
riktmärkning av lågfallissemangsportföljer,
en rapport om procyklikaliteten i bankernas
kapitalkrav, samt en rapport om variationen
i riskviktade tillgångar för marknadsriskportföljer.
Tillsynskollegierna
Tillsynskollegierna har upprättats för banker
med dotterinstitut eller större filialer i andra
medlemsstater och är oerhört viktiga för en
effektiv tillsyn av banker med gränsöverskridande verksamhet. EBA:s arbete under 2013
har lett till ökat samarbete och större effektivitet i kollegierna. Under 2013 inriktades
EBA:s arbete på kvaliteten hos gemensamma
riskbedömningar och beslut, och man kunde
konstatera en höjd kvalitet på dessa områden.
EBA kommer att ha ett nära samarbete med
den gemensamma tillsynsmekanismen och
kollegierna för att se till att övergången under
2014, då tillsynsmekanismen tar över ansvaret
för banktillsynen i euroområdet, blir så smidig
som möjligt.
Som en del av arbetet med det enhetliga regelverket utarbetade EBA också ett flertal
tekniska standarder för samarbetet mellan
hemlandet och värdlandet och för tillsyn av
gränsöverskridande bankkoncerner.
Ökad konvergens kommer fortsatt att vara en
prioritering för EBA under de närmaste åren.
EBA har fått i uppgift att utveckla en gemensam tillsynshandbok för att främja bästa praxis för tillsynsrutiner och tillsynsmetoder i hela
EU. Även om handboken inte kommer att vara
rättsligt bindande kommer behöriga nationella myndigheter att förväntas följa den.

EBA ska rapportera till kommissionen om hur
man kan förena de olika finansinstitutens internmetoder med behovet av mer jämförbara
kapitalkrav. Det finns stora skillnader mellan
hur tillsynsmyndigheterna godkänner internmetoderna, och detta har haft stor inverkan på
möjligheten att jämföra riskviktade tillgångar
inom hela EU.
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Ökad insyn och ett återupprättat
förtroende för bankerna
Genom insamling av uppgifter om EU:s banksektor och ett flertal åtgärder för att öka insynen vill EBA återupprätta förtroendet för
banksektorn. EBA vill se till att EU:s banker
har en stark kapitalställning och att deras risker och sårbarheter är tydligt identifierade.
Tillhandahålla uppgifter om bankerna i EU
EBA har utvecklat en it‑infrastruktur för lagstadgad rapportering av tillsynsuppgifter som
kommer att förenkla rapporteringen för bankerna och göra det möjligt för EBA att samla
in uppgifter om banker i hela EU.
EBA har en unik möjlighet att utöva mikrotillsyn över banker i hela EU. EBA producerar
två riskbedömningsrapporter per år där det
europeiska banksystemets risker och sårbarheter analyseras, och som bidrar till de
sektorsövergripande rapporter som den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar. EBA har också
fortsatt sitt arbete med att regelbundet tillhandahålla information till de nationella tillsynsmyndigheterna. Under 2013 offentliggjorde EBA dessutom sin ”risk dashboard”, som
följer utvecklingen för viktiga riskindikatorer
hos 56 banker runtom i EU. På så sätt kan
större riskkällor och trender för bankernas
riskprofiler identifieras. För att främja stabila
och öppna finansmarknader och återupprätta
förtroendet för EU:s banksystem måste marknadsaktörerna ha tillgång till enhetliga och
jämförbara uppgifter om bankerna.
Starkare kapitalpositioner för att stärka
förtroendet
Under 2013 utfärdade EBA en rekommendation om bevarande av bankernas kärnprimärkapital under övergången till CRD IV/
CRR‑reglerna, i syfte att säkerställa att bankerna behåller det nominella kapital som
de har byggt upp. Detta är en uppföljning av
EBA:s rekommendation om kapitaltillskotts
åtgärder från 2012, som ledde till att bankernas kapitalpositioner förstärktes med över
200 miljarder euro.
Som en del av arbetet med att återupprätta
förtroendet för bankerna har EBA:s styrelse
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bett de nationella behöriga myndigheterna att
genomföra en översyn av tillgångarnas kvalitet för tillgångsklasser med hög risk. Detta
följdes av publiceringen av rekommendationer
för att säkra enhetligheten i översynen av tillgångarnas kvalitet i hela EU under 2014, inbegripet den översyn som kommer att genomföras av den nyligen inrättade gemensamma
tillsynsmekanismen.
EBA kommer under 2014 att samordna ett
EU‑omfattande stresstest och förse de behöriga nationella myndigheterna med en enhetlig
metod, så att de kan göra en rigorös utvärdering av bankernas motståndskraft under svåra
förhållanden. Utöver de positiva effekter som
förbättrade utvärderingar och tillsynsåtgärder
som främjar banksystemets motståndskraft
kan ha, kommer publiceringen av resultaten
att öka insynen och minska osäkerheten när
det gäller tillståndet i EU:s banker. Detta kommer så att öka förtroendet för banksystemet.
Att främja insyn
Under 2013 offentliggjorde EBA uppdaterad information om 64 europeiska banker
inom hela EES. Informationen grundas på
730 000 datapunkter, bland annat kapital, risk
viktade tillgångar och exponering i statspapper. Syftet med offentliggörandet var att öka
kunskaperna om EU-bankernas kapitalpositioner och exponering och därmed förbättra
marknadsdisciplin och finansiell stabilitet.
EBA arbetar för ökad insyn och marknadsdisciplin. Som en del av detta åtagande övervakade EBA bankernas offentliggörande av sina
Pelare 3-rapporter, identifierade bästa praxis
och rekommenderade korrigeringsåtgärder.
Myndigheten verkade också för ökat offentliggörande och mer insyn när det gäller information om riskviktade tillgångar, i syfte att stilla
oron när det gäller de riskviktade tillgångarnas tillförlitlighet.
Att öka Euribors tillförlitlighet
EBA har i nära samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
(Esma) undersökt om Euribor kan manipuleras. För att öka Euribors tillförlitlighet utfärdade EBA rekommendationer under 2013 som
syftar till en harmonisering av tillsynsrutinerna vid inrapporteringen av Euribor‑kursen.
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Konsumentskydd och översyn med
finansiella innovationer
EBA har en viktig roll på konsumentskyddsområdet. Myndigheten verkar för ökad insyn,
enkelhet och rättvisa på marknaden för finansiella produkter. Den riktar främst in sig
på hypotekslån, personlån, sparprodukter,
kredit-/bankkort, löpande räkningar och betaltjänster. EBA övervakar också nya och befintliga finansiella aktiviteter för att verka för
säkra och sunda marknader.
Konsumentskydd
EBA arbetade under året som gick mycket
med hypotekslån och offentliggjorde yttranden om god praxis vid beviljande av hypotekslån och om god praxis vid bemötande av
låntagare som har svårigheter att betala sina
lån. EBA utvecklade sina första tekniska tillsynsstandarder på området konsumentskydd
och genomförde ett samråd i samband med
dessa. Standarderna fastställer en lägsta nivå
för ansvarsförsäkring för mellanhänder för
hypotekslån.
EBA publicerade också sin årliga rapport om
konsumenttrender, som ligger till grund för
myndighetens prioriteringar under 2014. I
rapporten identifierades följande problemområden för konsumenter:
 Insyn och avgifter.
 Vilseledande försäljningsmetoder för ﬁnansiella produkter.
 Lån i utländsk valuta, kreditförsäkringar
och komplicerade produkter.
 Säkerheten hos teknik som används i samband med banktjänster.
 Nya former av likviditetsanskaffning, såsom
gräsrotsfinansiering (s.k. crowdfunding).
Under 2013 arbetade de tre europeiska tillsynsmyndigheterna tillsammans för att ta
fram en enda uppsättning krav för att hantera
klagomål från konsumenter som använder finansiella produkter och tjänster inom de tre
sektorerna banker, investeringar och försäkringar. De offentliggjorde också en gemensam

ståndpunkt om produkttillsyn och förvaltning i
samband med framtagande av finansiella produkter. Under 2014 kommer EBA att fortsätta
sitt arbete på detta område och ta fram mer
detaljerade krav för bankprodukter som hypotekslån, personlån och kreditkort.
Översyn av finansiella innovationer
Som en del av EBA:s analys av konsumentskyddet i samband med finansiella innovationer har myndigheten utfärdat ett yttrande
om god praxis för riskhantering när det gäller
börshandlade fonder. Myndigheten vill se till
att finansinstitut hanterar potentiella risker
i samband med dessa fonder på ett lämpligt
sätt. EBA publicerade också en varning till
konsumenter om riskerna med att investera
i CFD‑kontrakt. En mycket viktig del av EBA:s
arbete under året var den varning som man
utfärdade om riskerna med digitala valutor, till
exempel bitcoin. Detta var en stark och välbehövlig signal från EBA för att göra konsumenterna medvetna om att digitala valutor ännu
inte är reglerade och därför medför stora
risker när de används som betalningsmedel.
Nästa steg är att utvärdera huruvida digitala
valutor kan och bör regleras.
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synsutbildning för nationella behöriga myndigheter. Som en del av EBA:s mål att utveckla
en gemensam tillsynskultur anordnade man
under 2013 12 sektorsbaserade och 19 sektorsövergripande utbildningsevenemang för
att sprida sunda tillsynsrutiner i EU.
En annan viktig del av EBA:s arbete är att genomföra inbördes utvärderingar av nationella
behöriga myndigheter för att se till att myndigheterna har tillräckliga resurser och goda
förvaltningsrutiner, att tillsynspraxis överensstämmer med EU‑lagstiftningen, samt för att
identifiera bästa praxis. Under 2013 anordnade EBA en inbördes utvärdering för att undersöka de nationella behöriga myndigheternas
efterlevnad av vissa delar av EBA:s riktlinjer
för stresstest.

Politisk analys och samordning

Kontakter med länder utanför EU

Kvalitetsgarantier för EBA:s produkter

EBA har regelbunden kontakt med tillsynsmyndigheter i tredjeländer, tankesmedjor och
internationella organisationer för standardisering på finansmarknaden. EBA har också
regelbundet deltagit i Europeiska kommissionens dialoger om reglering av finansmarknaderna, bland annat med Ryssland, Japan och
USA.

Alla tillsynsprodukter som EBA utvecklar
(tekniska standarder, riktlinjer, yttranden och
rekommendationer) genomgår en noggrann
intern utvärdering. Inom EBA finns en separat
horisontell enhet som tillhandahåller juridisk
rådgivning för att se till att de politiska besluten är väl underbyggda med högkvalitativa
analyser av uppgifter och att konsekvensbedömningar utförs som de ska.
EBA samråder och utbyter åsikter med intressenter vid utarbetandet av sina tillsynsprodukter. Vanligtvis produceras ett samrådsdokument som marknadsaktörerna inbjuds att
svara på skriftligen. EBA anordnar också offentliga utfrågningar om alla sina tillsynsprodukter. Dessutom samråder EBA regelbundet
med bankintressentgruppen för att få ta del av
synpunkter från marknadsaktörer, bankindustrin, konsumentorganisationer, användare av
finansiella produkter och akademiker.
Den horisontella enheten samordnar också
sektorsbaserad och sektorsövergripande till-
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EBA har samarbetat med ett flertal organ,
som Baselkommittén för banktillsyn och rådet
för finansiell stabilitet. Man har också regelbunden kontakt med Internationella valutafonden (IMF).
Den gemensamma kommittén
De tre europeiska tillsynsmyndigheterna
samordnar sina verksamheter, särskilt när
det gäller frågor som till sin natur är sektorsövergripande. Under 2013 inriktade sig den
gemensamma kommittén främst på konsumentskydd, sektorsövergripande riskövervakning och översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn.
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Drift
Ekonomisk förvaltning
Under 2013 genomförde EBA ett antal förbättringar av förvaltningen och kontrollen av ekonomiska medel, med målet att förbättra budgetgenomförandet. Att EBA:s ansträngningar
för en bättre ekonomisk förvaltning varit framgångsrika bekräftades av ett antal revisioner
under 2013. Där framkom inga större problem,
vilket visar att myndigheten varit noggrann
med att följa upp tidigare rekommendationer
och att EBA:s förfaranden ständigt förbättras.
Budgetgenomförandet (totala åtaganden/total
budget) under 2013 låg på 90 %, en förbättring
jämfört med föregående år.
Personal
På grund av rekryteringen av 25 tillfälligt
anställda och 10 utstationerade nationella experter ökade antalet anställda till 124 i
slutet av 2013. Den geografiska mångfalden
och könsbalansen i personalstyrkans sammansättning vidhölls, vilket är en viktig del av
EBA:s struktur.
Kommunikation
EBA fortsatte sina medie- och kommunikationsaktiviteter för att förse medier och intressenter med lättillgänglig information på
ett snabbt och effektivt sätt. Målet är att öka
medvetenheten om och förståelsen för EBA:s
roll, mål och verksamhet, samtidigt som man
hoppas främja kontakterna mellan alla intressenter. En viktig framgång var lanseringen av
en omgjord webbplats i juni. Webbplatsen är
nu mer användarvänlig och det är lättare att
hitta information och viktiga resurser. Den
innehåller också nya och förbättrade delar om
EBA:s tillsynsaktiviteter, det enhetliga regelverket, en frågor och svar-funktion om detta
samt en konsumenthörna.
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Informationsteknik
Det stora projekt som genomförts på området
it‑infrastrukturtjänster slutfördes under 2013
och kommer att ligga till grund för nuvarande
och framtida it-tjänster.
Betydande ansträngningar gjordes för att genomföra ett antal projekt i enlighet med den
godkända it‑strategin, bland annat följande:
 Offentliggörande av det gemensamma regelverket för finansiell tillsyn i syfte att öka
jämförbarheten när det gäller tillsynsuppgifter och harmonisera tillsynsstandarderna i EU.
 Upprättande av ett register över kreditinstitut som nästan uppdateras i realtid.
 Förbättring, underhåll och drift av en teknisk plattform för insamling av tillsynsinformation.
Standarder för internkontroll
Betydande framsteg gjordes när det gäller genomförandet av standarderna för internkontroll. Tjänsten för internrevision vid Europeiska kommissionen besökte EBA i början av året
och konstaterade att myndigheten gjort stora
framsteg i tillämpningen av standarderna.
EBA har upprättat en handlingsplan för att ta
itu med de områden för vilka rekommendationer för förbättringar utfärdades vid översynen.
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Viktiga händelser och nyckeltal
2013

JANUARI
Esma och EBA vidtar åtgärder för att stärka Euribor och processerna för att fastställa referensräntor.
EBA samråder om principer för fastställandet av referensräntor i EU.
EBA utfärdar rekommendationer om att större, gränsöverskridande bankkoncerner i EU ska upprätta rekonstruktionsplaner.
EBA publicerar en rapport innehållande en riskbedömning för EU:s banksystem (januari 2013).

FEBRUARI
EBA publicerar ett diskussionsunderlag om likviditetsrapportering i enlighet med kapitaltäckningsförordningen i samband med
hushållsinlåning med högre utflödesfaktorer.
EBA samråder om förfarandet för fastställande av mycket likvida tillgångar i enlighet med kravet på likviditetstäckning.
EBA publicerar en interimsrapport om enhetligheten när det gäller riskviktade tillgångar utanför handelslagret.
Esma och EBA utfärdar en varning till investerare om CFD‑kontrakt.

MARS
EBA publicerar ett yttrande om god praxis för riskhantering för börshandlade fonder.
De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar en gemensam skrivelse till Europeiska kommissionen om ett tänkbart regelverk för
fastställandet av referensräntor.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder för rekonstruktionsplaner.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende villkoren för utvärdering av betydelsen av utvidgningar och ändringar i de
interna förfarandena för kredit-, marknads- och verksamhetsrisk.
EBA publicerar uppdateringar av sitt register över kreditinstitut.
EBA publicerar ett uppdaterat förslag till tekniska genomförandestandarder avseende krav på tillsynsrapportering.
EBA publicerar sin rapport om konsumenttrender.
EBA samråder om datamodellen (DPM) i samband med förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende krav på tillsynsrapportering
om skuldsättningsgrad.
EBA samråder om datamodellen (DPM) i samband med förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende krav på tillsynsrapportering
om likviditetstäckning och stabil ﬁnansiering.
EBA publicerar resultaten av Basel III-övervakningen per den 30 juni 2012.
EBA samråder om inrapportering av intecknade tillgångar.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende tillsynsrapportering om amorteringsfria perioder och nödlidande
exponeringar.

APRIL
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna uppmanar till åtgärder mot sektorsöverskridande risker.

MAJ
EBA utfärdar rekommendationer om att tillsynsmyndigheterna bör genomföra översyner av tillgångarnas kvalitet och ändrar tidsplanen för
nästa EU‑omfattande stresstest.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av de sammanlagda exponeringarna gentemot enskilda
kunder eller grupper av förbundna kunder vid transaktioner med underliggande tillgångar.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende institutsspecifika tillsynskrav.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende utvärdering av rekonstruktionsplaner.
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EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som fastställer de olika scenarier som ska användas i rekonstruktionsplaner.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av betydande risktagare för fastställande av ersättning.
EBA samråder om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende passunderrättelser.
EBA samråder om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende bestämmelser om bibehållande vid
värdepapperisering.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av ”marknad” och om beräkningen av optionsrisker med
hjälp av schablonmetoden för marknadsrisk.
EBA samråder om förslaget till riktlinjer om kapitalåtgärder vid utlåning i utländsk valuta.
EBA samråder om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende likviditet.
EBA samråder om tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 3).

JUNI
Esma och EBA publicerar sina slutgiltiga principer om referensräntor.
EBA lanserar sin omgjorda webbplats.
EBA publicerar god praxis för beviljande av hypotekslån och om bemötande av låntagare som har svårigheter att betala sitt lån.
EBA publicerar sin årsrapport för 2012.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende nära sammanhängande valutor och om brett diversifierade index.
EBA samråder om förslaget till riktlinjer om tekniska aspekter på förvaltningen av ränterisker utanför handelslagret.
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna anordnar sin första konsumentskyddsdag.

JULI
EBA utser en ny verkställande ordförande och nya styrelseledamöter.
EBA lanserar ett nytt verktyg för frågor och svar för det enhetliga regelverket.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende risker i samband med kreditvärdighetsjustering.
EBA samråder om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i
hemlandet och värdlandet.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende offentliggörande av tillsynsinformation.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende försiktighetsvärdering.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende en central motparts hypotetiska kapital.
EBA offentliggör uppgifter om högavlönade anställda vid banker i EU.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende kraven på egna medel för värdepappersföretag.
EBA publicerar sin rapport om risker och sårbarheter inom EU:s banksektor (juni 2013).
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställande av nära samband för egenutgivna säkerställda obligationer.
EBA publicerar en rekommendation om bevarande av kapital.
EBA påbörjar en kvantitativ konsekvensbedömning om försiktighetsvärdering.
EBA publicerar det första slutliga förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel och kreditvärdighetsjusteringar.
EBA publicerar det slutgiltiga förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende krav på tillsynsrapportering.
De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar ett förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende enhetlig tillämpning av
beräkningsmetoderna i finanskonglomeratdirektivet.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende specifika risker med skuldinstrument i handelslagret.

AUGUSTI
EBA samråder om förslaget till riktlinjer om likviditetsrapportering i samband med hushållsinlåning med olika utflödesfaktorer.
EBA påbörjar en diskussion om tänkbar behandling av orealiserade vinster värderade till verkligt värde.
EBA publicerar sin andra interimsrapport om enhetligheten när det gäller riskviktade tillgångar utanför handelslagret inom banker i EU.
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SEPTEMBER
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende metoder för att identifiera den geografiska belägenheten hos relevanta
kreditexponeringar.
De europeiska tillsynsmyndigheterna uppmärksammar sektorsövergripande risker.
EBA samråder om ett förslag till XBRL‑taxonomi för sekundär rapportering.
EBA publicerar resultaten av Basel III‑övervakningen per slutet av 2012.
EBA publicerar det slutliga förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställande av nära samband för egenutgivna säkerställda
obligationer.

OKTOBER
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar 2014 års arbetsprogram.
EBA diskuterar arbetsprogrammet för 2014.
EBA publicerar slutrapporten för bankintressentgruppens avslutade mandatperiod.
Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar en förteckning över finansiella konglomerat.
EBA publicerar det slutliga förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende krav på rapportering om nödlidandelån och
amorteringsfria perioder.
EBA samråder om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende likviditetskrav.
EBA samråder om förslaget till riktlinjer för diskonteringsräntan för rörlig ersättning.
EBA samråder om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende offentliggörande av information om skuldsättningsgrad.
EBA samråder om användningen av en identifieringskod för juridiska personer.
EBA publicerar riskindikatorer för EU:s banksektor.
EBA publicerar det slutgiltiga förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende intecknade tillgångar.

NOVEMBER
Esma och EBA samråder om riktlinjer för klagomålshantering inom värdepappers- och banksektorerna.
De europeiska tillsynsmyndigheterna samråder om avskaffande av automatiska hänvisningar till kreditvärderingar.
EBA publicerar en inbördes utvärdering om tillämpningen av riktlinjerna för stresstester.
EBA publicerar ett svar på Philippe Maystadts rapport Should IFRS standards be more European?.
EBA samråder om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel.
De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerar ett gemensamt ståndpunktsdokument om produkttillsyn och förvaltning.
EBA offentliggör uppgifter för 2012 om högavlönade anställda vid banker i EU.

DECEMBER
EBA publicerar en XBRL‑taxonomi för utbyte av uppgifter från tillsynsrapportering mellan behöriga tillsynsmyndigheter.
EBA publicerar det slutgiltiga förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende villkoren för utvärdering av betydelsen av utvidgningar och
ändringar i de interna förfarandena för kredit-, marknads- och verksamhetsrisk.
EBA publicerar det slutgiltiga förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av de sammanlagda exponeringarna gentemot
enskilda kunder eller grupper av förbundna kunder vid transaktioner med underliggande tillgångar.
EBA publicerar riktlinjer om likviditetsrapportering i samband med hushållsinlåning med olika utflödesfaktorer.
EBA publicerar en uppföljande granskning av hur öppna bankerna är i sina rapporter för 2012.
EBA samråder om metoder för globala systemviktiga institut.
EBA utfärdar en konsumentvarning om digitala valutor.
EBA kommer överens om en definition av identifierad personal för fastställande av ersättning.
EBA publicerar slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende passunderrättelser.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende gemensamma beslut om institutsspecifika tillsynskrav.
EBA publicerar slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende informationsutbyte mellan behöriga myndigheter
i hemlandet och värdlandet.
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EBA publicerar resultaten av 2013 års EU‑omfattande undersökning av insynen.
EBA samråder om betydande kreditrisköverföringar vid värdepapperiseringstransaktioner.
EBA publicerar slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende bestämmelser om bibehållande vid
värdepapperisering.
EBA publicerar slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende marknadsrisker.
EBA publicerar rapporter om riskviktade tillgångars jämförbarhet och om procyklikalitet.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende ytterligare likviditetsövervakningsmått.
EBA samråder om en lägsta nivå för ansvarsförsäkring för mellanhänder för hypotekslån.
EBA påbörjar en diskussion om den pågående översynen av metoden för utvärdering av likviditet och finansieringsrisker.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende centrala motparters hypotetiska kapital.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende offentliggörande av tillsynsinformation.
EBA publicerar teknisk rådgivning om tänkbar hantering av orealiserade vinster.
EBA samråder om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner.
EBA publicerar en rapport om risker och sårbarheter inom EU:s banksektor.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställande av den geografiska belägenheten hos relevanta
kreditexponeringar.
EBA samråder om offentliggörande av information om intecknade och icke intecknade tillgångar.
EBA publicerar rapporter om likviditet.
EBA publicerar ett slutligt förslag till riktlinjer för kapitalåtgärder vid utlåning i utländsk valuta till ohedgade låntagare i enlighet med
tillsyns- och utvärderingsprocessen.
EBA publicerar ett slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende marknadsrisker och risker i samband med
kreditvärdighetsjustering.
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2013 i siffror
Offentliga samråd

56

Offentliga utfrågningar

34

Slutliga förslag till tekniska tillsynsstandarder inlämnade till Europeiska kommissionen

36

Slutliga förslag till tekniska genomförandestandarder inlämnade till Europeiska kommissionen

21

Slutliga riktlinjer som publicerats

2

Rekommendationer till nationella behöriga myndigheter

4

Yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen

6

Teknisk rådgivning till kommissionen

1

Skrivelser med kommentarer till International Accounting Standards Board (IASB)

4

Skrivelser med kommentarer till International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

2

Inbördes utvärderingar

1

Sammanträden med tillsynsstyrelsen

14

10

Sammanträden med styrelsen

7

Sammanträden med bankintressentgruppen
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Nyckeltal för tillsynen
Ämne

Tillsynsprodukt

Bekämpning av penningtvätt

Den gemensamma kommitténs rapport om den riskbaserade tillsynen av åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terroristbekämpning

Basel III‑övervakning

Rapport om Basel III‑övervakningen – resultat grundade på uppgifter per den 30 juni 2012
Rapport om Basel III‑övervakningen – resultat grundade på uppgifter per den
31 december 2012

Referensräntor

Samråd om principer för fastställande av referensräntor i EU
Rekommendationer om tillsynen över banker som deltar i Euriborpanelen
Esmas och EBA:s principer för fastställande av referensräntor i EU

Tillsynskollegier

Samråd om ett förslag till tekniska genomförandestandarder avseende gemensamma beslut
om institutsspecifika tillsynskrav
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende gemensamma beslut om
institutsspecifika tillsynskrav

Konsumentskydd och finansiella
innovationer

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende ansvarsförsäkring för
mellanhänder för hypotekslån
Esmas och EBA:s samråd om riktlinjer för klagomålshantering inom värdepappers- och
banksektorerna
Yttrande om god praxis för riskhantering för börshandlade fonder
Yttrande om god praxis för bemötande av låntagare som har svårigheter att betala sitt lån
Yttrande om god praxis för ansvarsfullt beviljande av hypotekslån
De europeiska tillsynsmyndigheternas principer om produktutvecklares produkttillsyn och
förvaltning
Varning till investerare om riskerna med CFD‑kontrakt
Varning om riskerna med digitala valutor
Rapport om konsumenttrender – tillsynsproblem på området konsumentskydd under 2012
och 2013

Kreditrisk

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende risker i samband med
kreditvärdighetsjustering
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende metoden för fastställande av
den geografiska belägenheten hos relevanta kreditexponeringar
EBA:s, Eiopas och Esmas samråd om avskaffande av automatiska hänvisningar till
kreditvärderingar i de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende beräkning av
kreditvärdighetsjusteringar
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende metoden för fastställande av den
geografiska belägenheten hos relevanta kreditexponeringar

Kapitaltillskottsåtgärder i EU

Rekommendation om bevarande av kapital
Rekommendationer om översyn av tillgångarnas kvalitet

Finansiella konglomerat

Slutligt gemensamt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende enhetliga villkor
för tillämpning av beräkningsmetoderna för fastställande av minsta kapitalbelopp inom
finansiella konglomerat

Stora exponeringar

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av de
sammanlagda exponeringarna gentemot enskilda kunder eller grupper av förbundna kunder
vid transaktioner med underliggande tillgångar
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av de sammanlagda
exponeringarna gentemot enskilda kunder eller grupper av förbundna kunder vid
transaktioner med underliggande tillgångar
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Ämne

Tillsynsprodukt

Likviditetsrisk

Samråd om förslaget till riktlinjer om likviditetsrapportering i samband med hushållsinlåning
med olika utflödesfaktorer
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder med en förteckning över valutor
med en extremt begränsad definition av centralbankstillgångar
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende ytterligare
likviditetsövervakningsmått
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende valutor för vilka den
berättigade efterfrågan på likvida tillgångar överstiger tillgången
Samråd om förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende extra likviditetsutflöden
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende undantag för berättigade
valutor
Samråd om förslaget till riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för
kreditinstitutens finansieringsplaner
Samråd om förfarandet för fastställande av mycket likvida tillgångar i enlighet med kravet på
likviditetstäckning
Diskussionsunderlag om riktlinjer om likviditetsrapportering i samband med hushållsinlåning
med olika utflödesfaktorer
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende ytterligare
likviditetsövervakningsmått
Diskussionsunderlag om riktlinjer om likviditetsrapportering i samband med hushållsinlåning
med olika utflödesfaktorer
Rapport om lämpliga enhetliga definitioner av likvida tillgångar av hög och extremt hög
kvalitet och om operativa krav för likvida tillgångar
Rapport om konsekvensbedömningar av likviditetsåtgärder

Marknadsinfrastruktur

Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende en central motparts
hypotetiska kapital
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende en central motparts
hypotetiska kapital

Marknadsrisk

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av ”marknad”
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende optioners icke-deltarisker
enligt standardmetoden för marknadsrisk
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende nära sammanhängande
valutor
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av
väsentlighetsnivåer för särskilda risker i handelslager
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende brett diversifierade
index
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende försiktighetsvärdering
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av ”marknad”
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende optioners icke-deltarisker enligt
standardmetoden för marknadsrisk
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende nära sammanhängande
valutor
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende fastställandet av väsentlighetsnivåer
för särskilda risker i handelslager
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende brett diversifierade index
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Modellvalidering

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder för utvärderingen av betydelsen
av utvidgningar och ändringar i de interna förfarandena för kredit-, marknads- och
verksamhetsrisk

årsrapport

för

2013

Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder för utvärderingen av betydelsen av
utvidgningar och ändringar i de interna förfarandena för kredit-, marknads- och
verksamhetsrisk
Annat

Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende format, struktur,
innehållsförteckning samt årligt publiceringsdatum för den tillsynsinformation som ska
offentliggöras av behöriga myndigheter
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende format, struktur,
innehållsförteckning samt årligt publiceringsdatum för den tillsynsinformation som ska
offentliggöras av behöriga myndigheter

Egna medel ‑{}‑

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende kraven på egna medel för
värdepappersföretag
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 3)
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 4)
Samråd om förslaget till tekniska standarder och riktlinjer för identifiering av globala
systemviktiga institut
Diskussionsunderlag om teknisk rådgivning till kommissionen om tänkbar behandling av
orealiserade vinster värderade till verkligt värde
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende offentliggörande av
information om egna medel
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 1)
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 2)
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende egna medel (del 3)
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende förstärkning av egna medel genom
försäljning
Teknisk rådgivning till kommissionen om tänkbar behandling av orealiserade vinster
värderade till verkligt värde

Passbestämmelser och översyn med
filialer

Samråd om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende
passunderrättelser
Samråd om förslagen till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende
informationsutbyte
Slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende
passunderrättelser
Slutliga förslag till tekniska tillsyns- och genomförandestandarder avseende
informationsutbyte

Rekonstruktion och avveckling

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende rekonstruktionsplanernas
innehåll
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende utvärdering av
rekonstruktionsplaner
Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som fastställer de olika scenarier som
ska användas i rekonstruktionsplaner

Ersättning

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av betydande
risktagare för fastställande av ersättning
Samråd om förslaget till riktlinjer för tillämplig nominell diskonteringsränta för rörlig
ersättning
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende definitionen av betydande risktagare
för fastställande av ersättning
Rapport om högavlönade anställda (2010 och 2011 års uppgifter)
Rapport om högavlönade anställda (2012 års uppgifter)
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Ämne

Tillsynsprodukt

Riskviktade tillgångar

Rapport om interimsresultaten av EBA:s översyn av enhetligheten när det gäller riskviktade
tillgångar utanför handelslagret
Rapport om de uppdaterade interimsresultaten av EBA:s översyn av enhetligheten när det
gäller riskviktade tillgångar utanför handelslagret
Tredje interimsrapporten om enhetligheten när det gäller riskviktade tillgångar – små och
medelstora företag och hypotekslån för bostäder
Sammanfattande rapport om jämförbarheten och procyklikaliteten i internmetoden
Rapport om variationen i riskviktade tillgångar på marknaden
Rapport om procyklikaliteten hos kapitalkraven i internmetoden
Rapport om jämförbarheten hos tillsynsbestämmelser och tillsynsrutiner

Värdepapperisering och säkerställda
obligationer

Samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder avseende nära samband mellan värdet
av ett instituts säkerställda obligationer och värdet av institutets tillgångar i relation till
institutets egen kreditrisk
Samråd om förslagen till tekniska genomförandestandarder och tillsyn avseende
bestämmelser om bibehållande vid värdepapperisering
Samråd om förslaget till riktlinjer om betydande kreditrisköverföringar vid
värdepapperiseringstransaktioner
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende nära samband mellan värdet av ett
instituts säkerställda obligationer och värdet av institutets tillgångar i relation till institutets
egen kreditrisk
Slutligt förslag till tekniska tillsynsstandarder avseende bibehållande av ekonomiskt
nettointresse och andra krav i samband med exponering mot överförda kreditrisker
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende konvergens i tillsynen i
samband med tillämpningen av ytterligare riskvikter

Tillsynsrapportering

Samråd om datamodellen (DPM) i samband med de tekniska standarderna avseende krav på
tillsynsrapportering om skuldsättningsgrad
Samråd om datamodellen (DPM) i samband med de tekniska standarderna avseende krav på
tillsynsrapportering om likviditetstäckning och stabil ﬁnansiering
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende rapportering av
intecknade tillgångar
Samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder avseende tillsynsrapportering om
amorteringsfria perioder och nödlidande exponeringar
Samråd om förslaget till en XBRL‑taxonomi för sekundär tillsynsrapportering
Samråd om en rekommendation om användning av identifieringskoder för juridiska personer
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder om krav på tillsynsrapportering
Slutligt förslag till tekniska standarder om genomförande avseende tillsynsrapportering om
amorteringsfria perioder och nödlidande exponeringar
Slutligt förslag till tekniska genomförandestandarder avseende tillsynsrapportering om
intecknade tillgångar

Tillsyns- och utvärderingsprocessen och
Pelare 2

Samråd om förslaget till riktlinjer för kapitalåtgärder vid utlåning i utländsk valuta
Samråd om förslaget till riktlinjer om tekniska aspekter på förvaltningen av ränterisker
utanför handelslagret
Diskussionsunderlag om förslag till riktlinjer om tillsyns- och utvärderingsprocessen och
Pelare 2
Slutliga riktlinjer för kapitalåtgärder vid utlåning i utländsk valuta till ohedgade låntagare i
enlighet med tillsyns- och utvärderingsprocessen

Insyn och Pelare 3

Samråd om förslaget till riktlinjer om offentliggörande av information om intecknade och
icke intecknade tillgångar
Rapport om den uppföljande granskningen av hur öppna bankerna är i sina Pelare 3‑rapporter
för 2012
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av
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bankmyndighetens

årsrapport

för

2013

EBA:s tillsynsprodukter
TEKNISKA STANDARDER
EBA utarbetar tekniska standarder
när den får detta i uppdrag från EU‑institutionerna i form av en uppmaning
i ett direktiv eller en förordning (s.k.
nivå 1‑texter). Standarderna är av
teknisk natur och deras innehåll begränsas i enlighet med uppdraget i
nivå 1‑texten. De kommer att ingå i det
enhetliga regelverket för banker i EU
som håller på att tas fram.
Förslagen till tekniska standarder antas av Europeiska kommissionen inom
tre månader, såvida de inte anses vara
oproportionella eller oförenliga med
EU‑lagstiftningen. Europaparlamentet och rådet har rätt att granska vissa
tekniska standarder, närmare bestämt
standarderna för tillsyn. Efter publicering i Europeiska unionens officiella
tidning blir standarderna rättsligt bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater.
RIKTLINJER OCH
REKOMMENDATIONER

Nationella myndigheter och finansinstitut måste göra allt de kan för att
efterleva riktlinjerna och rekommendationerna (enligt principen ”följ eller
förklara”). De nationella myndigheterna
måste informera EBA om huruvida de
efterlever riktlinjerna och rekommendationerna, och EBA publicerar sammanfattande tabeller med information
om efterlevnaden, samt förklaringar i
de fall reglerna inte efterlevs.
YTTRANDEN
Genom yttranden förmedlar EBA sina
ståndpunkter i frågor som gäller tillsyn
och bestämmelser till EU‑institutionerna och de nationella myndigheterna.
Här ingår s.k. teknisk rådgivning, som
EBA tillhandahåller till kommissionen
när den utarbetar delegerade rättsakter som komplement till nivå 1‑texterna. Dessa delegerade akter är mycket
viktiga dokument, eftersom de innehåller mer detaljerad information om vissa
delar av lagstiftningen och eftersom
kommissionen utformar dem i enlighet
med de expertråd den får från EBA.

Dessa utfärdas för att se till att tillsynsrutinerna i hela EU är konsekventa och
effektiva och att EU‑lagstiftningen til�lämpas på samma sätt i hela unionen.
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Nyckeltal för tillsynen
EBA:s mått över spridningen av kärnprimärkapital (medianvärde, medelvärde, kvartilavvikelse,
5:e och 95:e percentilerna)

19 %
17 %
15 %
13 %
11 %

11,7 %
11,0 %

11,2 %

Juni 2012

Dec. 2012

10,0 %

9%
7%
5%

Dec. 2011

Juni 2013

Antal kollegier som identifierats av EBA 2013

Tillsynskollegier som
övervakas noga

Kollegier i tredjeländer

43

10

52
Andra kollegier

Antal kollegie- och krishanteringsgruppssammanträden där personal från EBA medverkat

20
Fysiska sammanträden
hos tillsynskollegier

71

Totalt

114

23

20

Krisgruppssammanträden

Telefonkonferenser med
tillsynskollegier

S ammanfattning

av

E uropeiska

bankmyndighetens

årsrapport

för

2013

Ekonomiska nyckeltal
Budgetgenomförande 2013
Avdelning

Budget

Åtagandebemyndiganden

Åtagande
bemyndiganden %

Betalnings
bemyndiganden

Betalnings
bemyndiganden %

15 277 408

13 236 632

87 %

12 985 781

98 %

II: Administration

5 748 289

5 650 265

98 %

3 675 753

65 %

III: Operativ verksamhet

4 941 663

4 552 204

92 %

2 901 001

64 %

25 967 360

23 439 100

90 %

19 562 535

83 %

I: Personalkostnader

SUMMA

15 277 408

Budget

5 748 289

4 941 663
 I: Personalkostnader
 II: Administration
 III: Operativ verksamhet

13 236 632

Åtagandebemyndiganden

0

5

10

5 650 265

4 552 204

15

20

25

30
Miljoner euro
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Nyckeltal för personal
Personalökning
140
 Utstationerade nationella experter
 Kontraktsanställd personal

120

 Tillfälligt anställda
100
80
60
40
20

22

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari
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