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Santrauka

Praėjus trejiems metams po to, kai Europos
bankininkystės institucija (EBI) buvo įsteigta
reaguojant į finansų krizę, ši institucija ir toliau
atlieka svarbų vaidmenį atkuriant pasitikėjimą
bankų sistema. 2013 m. EBI labai prisidėjo
rengiant vienodas bankams skirtas privalomas rizikos ribojimo taisykles ir sėkmingai
skatino bendro bankų sektoriaus priežiūros
metodo diegimą. Teikdama palyginamus ir
skaidrius duomenis apie Europos Sąjungos
(ES) bankų sistemą, EBI taip pat prisideda prie
rinkos drausmės ir finansinio stabilumo Europos Sąjungoje užtikrinimo.

Bendro teisės aktų rinkinio kūrimas
2013 m. EBI svariai prisidėjo prie bendro teisės aktų rinkinio – būsimo bendro visos ES
bankams taikomų suderintų riziką ribojančių
taisyklių rinkinio – kūrimo. Liepos mėn. įsigaliojus naujiems teisės aktams – persvarstytai
Direktyvai dėl kapitalo poreikio (DKP IV) ir Reglamentui dėl kapitalo poreikio (RKP), kuriais
susitarimas „Bazelis III“ perkeliamas į ES
teisinę sistemą, – EBI buvo įgaliota parengti
techninius standartus ir konsultuoti Europos
Komisiją įvairiose svarbiose srityse. Be to, EBI
ėmėsi veiklos, susijusios su ES bankų gaivinimu ir pertvarkymu.

Techninių standartų rengimas
EBI parengė bankų kapitalo techninius standartus, kuriuose, be kita ko, aiškiau apibrėžtas
kapitalas ir tai, kaip finansų įstaigos atskleidžia su kapitalu susijusią informaciją.
Kita svarbi EBI užduotis – bendros ES ataskaitų teikimo sistemos sukūrimas. Kad priežiūros institucijos galėtų veiksmingai vertinti riziką ir palyginti bankus, itin svarbu teikti
vienodas ataskaitas. Bendra ataskaitų teikimo
sistema palengvins priežiūros ataskaitų, ypač
susijusių su ES veikiančiomis tarpvalstybinėmis grupėmis, teikimą ir padės gerinti ES
bankų IT infrastruktūrą. Tikimasi, kad priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo
standartai (TĮS) įsigalios 2014 m.
DKP IV nustatytos griežtesnės bankų darbo
užmokesčio politikos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad ES bankų sektoriuje valdymas būtų
patikimas, o ilgalaikė rizika būtų prisiimama
pagrįstai. EBI buvo paprašyta parengti dviejų
techninių reguliavimo standartų (TRS) projektus; jie abu Europos Komisijai pateikti 2013 m.
Pirmajame TRS siekta nustatyti darbuotojus,
kurių profesinė veikla akivaizdžiai veikia jų įstaigos rizikos pobūdį. Antrajame įvertinta, kaip
finansų įstaigos galėtų tvarkyti kintamojo atlygio skyrimą. Be to, EBI paskelbė apibendrintų
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duomenų ataskaitą apie 2010–2012 m. bankų
sektoriuje daug uždirbusius asmenis; toks reguliarus duomenų rinkimas yra bendros EBI
veiklos, susijusios su darbo užmokesčiu ES
bankų sektoriuje, dalis.
Rinkos rizikos srityje EBI siekė išaiškinti tam
tikrus DKP IV rinkinio reikalavimus, ir pateikė keletą techninių standartų šioje srityje. Be
kita ko, tai su delta koeficientu nesusijusios
pasirinkimo sandorių rizikos valdymo ir rinkos
sąvokos apibrėžčių, taikomų pagal rinkos rizikos standartizuotas taisykles apskaičiuojant
bendrą grynąją nuosavo kapitalo priemonių
poziciją, techniniai standartai. Tai padės nuosekliai taikyti rinkos rizikos sistemą, ypač mažesniems bankams.
Be to, EBI konsultavosi dėl bankų tinkamai
įvertintų pozicijų riziką ribojančio vertinimo ir
pasiūlė metodiką, taikytiną ir mažesnėms, ir
didesnėms įstaigoms. Siekiant patikrinti pasirinktą metodą, buvo atliktas kiekybinis poveikio tyrimas. Galutinis TRS projektas Europos
Komisijai bus pateiktas 2014 m. pradžioje.
Siekdama visoje ES suderinti kapitalo poreikį,
EBI daug nuveikė kredito rizikos klausimų srityje ir pateikė keletą techninių standartų. Šis
darbas bus tęsiamas 2014 m. – iki 2014 m.
gruodžio 31 d. Europos Komisijai turės būti
pateikta per 20 reguliavimo standartų.
Didesnis dėmesys gaivinimui ir pertvarkymui
Atsižvelgdama į būsimą Bankų gaivinimo ir
pertvarkymo direktyvą (BGPD), 2013 m. EBI

skyrė daugiau dėmesio gaivinimui ir pertvarkymui. Be kita ko, EBI pateikė rekomendaciją dėl gaivinimo planų rengimo ir surengė
konsultacijas dėl trijų gaivinimo planavimo
reguliavimo produktų projektų. Tai suteikė
pagrindą rengti gaivinimo planus priežiūros
institucijų kolegijose (daugeliu atvejų tai buvo
daroma pirmą kartą) ir EBI lyginamąją analizę, siekiant tuose planuose nustatyti geriausią
patirtį. Galutiniai gaivinimo planavimo reguliavimo produktai bus parengti iškart po to, kai
2014 m. bus oficialiai paskelbta BGPD; antroje
metų pusėje bus rengiamos konsultacijos dėl
įvairių kitų reguliavimo produktų. Pagal BGPD
vykdytinas EBI darbas bus būtinas pagrindas
siekiant patikimai ir aiškiai bendradarbiauti,
dėmesį sutelkiant į pertvarkymo strategijų ir
planų rengimą.
Proporcingumo principas
EBI nori užtikrinti, kad bendrame teisės aktų
rinkinyje būtų laikomasi proporcingumo principo. EBI pripažįsta, kad įvairovė yra vienas iš
ES bankų sistemos bruožų. Todėl spalio mėn.
EBI surengė seminarą dėl proporcingumo
priemonių taikymo reguliavimo tikslais. Visame EBI darbe ir veikloje proporcingumas ir
toliau bus vienas iš pagrindinių principų.
Bendro teisės aktų rinkinio klausimų ir
atsakymų procesas
Siekdama palengvinti DKP IV ir RKP įgyvendinimą, 2013 m. EBI kartu su Komisija pristatė
klausimų ir atsakymų priemonę. Šia priemone nacionalinėms priežiūros institucijoms ir
finansų įstaigoms nustatoma sąsaja, kuri padeda geriau suprasti taisykles ir užtikrinti, kad
bendras teisės aktų rinkinys būtų sistemingai
įgyvendinamas.
Europos Komisijai teikiamos techninės
konsultacijos
DKP IV dokumentų rinkinyje taip pat reikalaujama, kad EBI teiktų technines konsultacijas Europos Komisijai, kuri yra atsakinga
už deleguotųjų teisėkūros procedūra priimtų
aktų priėmimą. Dėl to viena iš sričių, kurioms
2013 m. EBI skyrė daugiausiai dėmesio, buvo
likvidumo padengimo reikalavimas, dėl kurio
Komisija rengia deleguotąjį aktą. EBI paskelbė
ataskaitą apie likvidumo padengimo reikalavimo poveikį ir ataskaitą, kurioje apibrėžiamas
aukštos kokybės likvidusis turtas, kurį turi
valdyti institucijos, kad atitiktų likvidumo padengimo reikalavimą.
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Be to, 2013 m. EBI, atsižvelgdama į tikrąja
verte įvertinto nerealizuoto pelno galimą panaudojimą, teikė Komisijai technines konsultacijas dėl galimybės nustatyti rizikos ribojimo
filtrą.
Per ataskaitinius metus EBI prisidėjo prie
pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtų
obligacijų klausimų sprendimo, o 2014 m. parengs plataus masto ataskaitą apie padengtas
obligacijas. Be to, EBI daug dėmesio skyrė
pakeitimo vertybiniais popieriais klausimams,
ypač pagrįstam nuosavų lėšų reikalavimų įgyvendinimui, taip pat išlaikymo taisyklių klausimams. EBI siekia skatinti rinkos dalyvius kurti
skaidresnę ir vieningesnę pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Tikimasi, kad 2014 m.
EBI ir toliau skatins saugios ir stabilios pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos kūrimą.

Priežiūros konvergencijos visoje ES
skatinimas
Bendro bankų sektoriaus priežiūros metodo
populiarinimas visoje ES yra v ienas iš EBI prio
ritetų. 2013 m. EBI toliau stiprino priežiūros
konvergenciją – vykdė veiklą, susijusią, pavyzdžiui, su turtu, įvertintu pagal riziką, taip pat
skatino priežiūros institucijų kolegijų veiksmingumą.
Veikla, susijusi su turto, įvertinto pagal riziką,
apskaičiavimo nuoseklumo užtikrinimu
Siekdama užtikrinti, kad rizikos ribojimo taisyklės būtų nuosekliai taikomos visose ES valstybėse narėse, EBI įvertino vidaus modeliavimo valdymą, susijusį su skirtingų rūšių rizika.
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analizę, ataskaitą apie bankų kapitalo poreikio
procikliškumą ir ataskaitą apie rinkos rizikos
portfelių pagal riziką įvertinto turto kintamumą.
Priežiūros institucijų kolegijos
Priežiūros institucijų kolegijos yra įsteigtos
dėl bankų, kurie turi patronuojamųjų įmonių
ar svarbių filialų kitose valstybėse narėse,
ir yra labai svarbios užtikrinant veiksmingą
tarpvalstybinių bankų priežiūrą. 2013 m. EBI
atliktas darbas padėjo padidinti bendradarbiavimą ir veiklos našumą kolegijose. 2013 m.
EBI sutelkė dėmesį į bendrų rizikos vertinimų
ir sprendimų kokybę tais atvejais, kai buvo nustatyta pažanga. EBI glaudžiai bendradarbiaus
su bendru priežiūros mechanizmu (BPM) ir
kolegijomis, siekdama užtikrinti sklandų perė
jimą 2014 m., kai BPM bus perduota atsakomybė už euro zonos bankų priežiūrą.
Be to, ruošiant bendrą teisės aktų rinkinį, EBI
parengė keletą buveinės ir priimančiosios šalių bendradarbiavimo ir tarpvalstybinių bankų
grupių priežiūros techninių standartų.
Artimiausiais metais konvergencijos skatinimas liks vienu iš EBI veiklos prioritetų. Siekiant skatinti priežiūros procesų ir metodikų
geriausią patirtį visoje ES, EBI buvo pavesta
parengti bendrą priežiūros vadovą. Nors minėtasis vadovas nėra teisiškai įpareigojantis,
tikimasi, kad kompetentingos nacionalinės
institucijos juo vadovausis.

EBI yra įpareigota pranešti Komisijai, kaip suderinti finansų įstaigų metodikas pagal vidaus
reitingais pagrįstą (IRB) metodą, kad būtų lengviau palyginti kapitalo poreikį. Dideli priežiūros institucijų vykdomo IRB modelių tvirtinimo
skirtumai smarkiai paveikė pagal riziką įvertinto turto palyginamumą visoje ES.
Tai parengiamasis žingsnis prieš nuolatinį lyginamosios analizės vykdymą ES. Todėl
2013 m. EBI ėmė iš esmės analizuoti palyginamumo klausimą ir paskelbė keletą svarbių
tyrimų, įskaitant prioritetiniu principu pagrįstą
ataskaitą apie IRB kapitalo poreikio vertinimo
nuoseklumą, ataskaitą apie mažo įsipareigojimų neįvykdymo lygio portfelio lyginamąją
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Skaidrumo didinimas ir pasitikėjimo
bankais atkūrimas
EBI renka duomenis apie ES bankų sektorių ir įgyvendina įvairias skaidrumo didinimo
priemones, taip siekdama atkurti pasitikėjimą
bankų sektoriumi. EBI nori užtikrinti, kad ES
bankų kapitalo pozicijos būtų stiprios ir kad jų
pavojai ir trūkumai būtų aiškiai nustatyti.
Duomenų apie bankus Europos Sąjungoje
teikimas
EBI siekia, kad būtų sukurta IT infrastruktūra
reguliavimo ataskaitų duomenims saugoti. Tai
supaprastins bankų ataskaitų teikimo procesą ir padės EBI rinkti duomenis apie bankus
visoje ES.
EBI turi išskirtines galimybes bankus visoje
ES vertinti pagal mikrolygio rizikos ribojimą.
EBI kasmet parengia po dvi rizikos vertinimo ataskaitas, kuriose nagrinėjami Europos
bankų sistemos pavojai bei trūkumai ir prisidedama prie tarpsektorinių ataskaitų, kurias
skelbia Europos priežiūros institucijų jungtinis
komitetas. Be to, EBI ir toliau reguliariai teikė
informaciją nacionalinėms priežiūros institucijoms. 2013 m. EBI visuomenei pristatė rizikos lentelę, kurioje apžvelgiama 56 visos ES
bankų pagrindinių rizikos rodiklių raida. Tai
padeda nustatyti pagrindines rizikos sritis ir
pagrindines bankų rizikos pobūdžio tendencijas. Siekiant skatinti finansų rinkų stabilumą
bei skaidrumą ir atkurti pasitikėjimą ES bankų
sistema, labai svarbu rinkos dalyviams teikti
suderinamus ir palyginamus duomenis apie
bankus.
Kapitalo būklės gerinimas siekiant skatinti
pasitikėjimą
Siekdama užtikrinti, kad bankai išsaugotų nominalų sukauptą kapitalą, EBI 2013 m. pateikė
rekomendaciją dėl bankų pagrindinio pirmojo lygio kapitalo išsaugojimo pereinant prie
DKP IV. Ši rekomendacija papildė 2012 m. EBI
rekomendaciją dėl rekapitalizavimo, kurį atlikus bankų kapitalo pozicijos išaugo daugiau
kaip 200 mlrd. EUR.
Įgyvendindama pasitikėjimo bankais atkūrimo
procesą EBI Priežiūros taryba paprašė, kad
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kompetentingos nacionalinės institucijos atliktų didelės rizikos kategorijų turto kokybės
patikrinimus. Po to 2014 m. buvo paskelbtos
rekomendacijos, skirtos užtikrinti turto kokybės patikrinimų (įskaitant turto kokybės patikrinimus, kurie bus vykdomi pagal naująjį
BPM) nuoseklumą.
2014 m. EBI koordinuos ES masto testavimą
nepalankiausiomis sąlygomis ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pateiks
bendrą metodiką, kad jos galėtų kruopščiai
įvertinti bankų atsparumą neigiamų scenarijų atveju. Rezultatų paskelbimas ne tik padės
pagerinti priežiūros vertinimą ir imtis veiksmų, kurie skatins bankų sistemos atsparumą,
bet ir skatins skaidrumą ir padės panaikinti
neaiškumą dėl ES bankų būklės ir taip didinti
pasitikėjimą bankų sistema.
Skaidrumo skatinimas
2013 m. EBI atskleidė atnaujintą informaciją
apie 64 Europos bankus, veikiančius Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Duomenys
yra pagrįsti 730 000 duomenų vienetų, be kita
ko, susijusių su kapitalu, pagal riziką įvertintu turtu ir valstybės garantija užtikrintų skolų
pozicija. Informacijos atskleidimu siekta skatinti geresnį ES bankų kapitalo pozicijų ir pačių
bankų pozicijų supratimą, taip prisidedant prie
rinkos drausmės ir finansinio stabilumo.
Vykdydama savo įsipareigojimą skatinti skaidrumą ir rinkos drausmę, EBI stebėjo, kaip
bankai atskleidžia informaciją pagal III ramstį,
nustatė geriausią patirtį ir rekomendavo imtis
taisomųjų veiksmų. Be to, siekdama atsižvelgti į susirūpinimą, susijusį su turto, įvertinto pagal riziką, patikimumu, EBI skatino atskleisti
su turtu, įvertintu pagal riziką, susijusią informaciją ir užtikrinti jos skaidrumą.
EURIBOR patikimumo didinimas
EBI glaudžiai bendradarbiavo su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) dėl
galimo manipuliavimo EURIBOR. Siekdama
didinti EURIBOR patikimumą, EBI 2013 m. pateikė rekomendacijas dėl EURIBOR duomenų
pateikimo proceso priežiūros praktikos derinimo.
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Vartotojų apsauga ir finansinių inovacijų
stebėsena
EBI tenka svarbus vaidmuo užtikrinant vartotojų apsaugą – ji skatina finansinių produktų
rinkos skaidrumą, paprastumą ir sąžiningumą, dėmesį sutelkdama į hipoteką, asmenines paskolas, taupymo produktus, kredito ir
debeto korteles, einamąsias sąskaitas ir mokėjimo paslaugas. Be to, EBI stebi naują ir jau
vykdomą finansinę veiklą, siekdama skatinti
rinkų saugą ir patikimumą.
Vartotojų apsauga
EBI aktyviai dirbo hipotekos srityje ir paskelbė
tokius dokumentus kaip „Nuomonė dėl atsakingo hipotekos paskolų teikimo gerosios patirties“ ir „Nuomonė dėl požiūrio į mokėjimo
sunkumų turinčius skolininkus gerosios patirties“. EBI parengė pirmuosius vartotojų apsaugos nustatant hipotekos kredito tarpininkų
profesinės civilinės atsakomybės draudimo
minimalią sumą TRS ir surengė atitinkamas
konsultacijas.
Be to, EBI paskelbė vartojimo tendencijų metinę ataskaitą, kuri padės apibrėžti 2014 m.
institucijos prioritetus. Ataskaitoje nustatytos
tokios vartotojams susirūpinimą keliančios
sritys:
 skaidrumas ir vartotojų mokami mokesčiai;
 netinkamo finansinių produktų pardavimo
apimtis;
 paskolos užsienio valiuta, mokėjimų apsaugos draudimas ir sudėtingi produktai;
 bankų paslaugoms teikti naudojamų technologijų saugumas;
 naujų formų lėšų pritraukimas, toks kaip
minios finansavimas (angl. crowdfunding).
2013 m. trys Europos priežiūros institucijos
kartu rengė bendrą reikalavimų rinkinį, kuris
padėtų nagrinėti vartotojų, besinaudojančių
bankininkystės, investicijų ir draudimo sektorių finansiniais produktais ir paslaugomis,
skundus. Be to, jos paskelbė bendrą poziciją
dėl finansinių produktų rengimo priežiūros ir
valdymo procesų. 2014 m. EBI tęs šį darbą ir

parengs išsamesnius reikalavimus, taikytinus
tokiems bankininkystės produktams kaip hipotekos paskolos, asmeninės paskolos ir kredito kortelės.
Finansinių inovacijų stebėsena
Vykdydama vartotojų apsaugos nuostatomis
pagrįstą finansinių inovacijų analizę ir siekdama užtikrinti, kad finansų įstaigos tinkamai
tvarkytų galimą su biržoje prekiaujamais fondais (BPF) susijusią riziką, EBI pateikė nuomonę dėl BPF rizikos valdymo gerosios patirties.
Be to, EBI paskelbė perspėjimą vartotojams
apie investavimo į sutartis dėl kainų skirtumo
pavojus. Svarbiausia, kad EBI paskelbė perspėjimą apie pavojus, susijusius su virtualiomis valiutomis, tokiomis kaip bitkoinas. Taip
EBI pasiuntė stiprų signalą vartotojams, kad
virtualios valiutos dar nereguliuojamos ir kad
jas naudojant kaip mokėjimo priemonę gali
kilti didelis pavojus. Kitas etapas – įvertinti, ar
virtualios valiutos gali ir turėtų būti reguliuojamos.
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mus, kuriuos rengė kompetentingos nacionalinės institucijos. Įgyvendinant EBI tikslą
plėtoti bendrą priežiūros kultūrą ir siekiant
ES populiarinti patikimą priežiūros praktiką,
2013 m. surengta 12 sektorių ir 19 tarpsektorinių mokymų.
Kitas svarbus EBI veiklos aspektas yra susijęs su kompetentingų nacionalinių institucijų
tarpusavio vertinimų rengimu, siekiant spręsti
tokius klausimus kaip nacionalinių institucijų
išteklių pakankamumas, valdymo praktika,
ES teisės ir priežiūros praktikos nuoseklus
taikymas ir geriausios patirties nustatymas.
2013 m. EBI surengė tarpusavio vertinimą,
susijusį su tuo, kaip kompetentingos nacionalinės institucijos paiso EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gairių tam tikrų
aspektų.

Politikos analizė ir koordinavimas
ES nepriklausančių šalių įtraukimas
EBI produktų kokybės užtikrinimas
Visus EBI rengiamus reguliavimo ir priežiūros
produktus (įskaitant techninius standartus,
gaires, nuomones ir rekomendacijas) atidžiai
įvertina institucijos tarnybos. EBI turi atskirą horizontalųjį padalinį, kuris teikia teisines
konsultacijas ir rekomendacijas – taip siekiama užtikrinti, kad politikos sprendimai būtų
pagrįsti aukštos kokybės duomenų analize ir
kad būtų tinkamai atliekami poveikio vertinimai.
Rengdama reguliavimo ir priežiūros produktus EBI konsultuojasi ir keičiasi nuomonėmis
su suinteresuotaisiais subjektais. Paprastai
pateikiamas oficialus konsultacijoms skirtas
dokumentas, į kurį rinkos dalyviai gali reaguoti raštu. EBI surengė viešus svarstymus
dėl visų savo reguliavimo produktų. Siekdama
savo darbe atsižvelgti į rinkos dalyvių, bankų
sektoriaus, vartotojų organizacijų, finansinių
produktų vartotojų ir mokslininkų nuomonę,
EBI nuolat konsultuojasi su Bankininkystės
suinteresuotųjų subjektų grupe.
Be to, horizontalusis padalinys koordinavo
sektorių ir tarpsektorinės priežiūros moky-
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EBI palaiko pastovius ryšius su trečiųjų šalių
reguliavimo ir priežiūros institucijomis, ekspertų grupėmis ir tarptautinėmis finansinius
standartus nustatančiomis organizacijomis.
Be to, EBI reguliariai dalyvavo Europos Komisijos finansinių rinkų reguliavimo dialoge,
įskaitant dialogą su Rusija, Japonija ir Jungtinėmis Valstijomis.
EBI bendradarbiavo su keliomis institucijomis,
tokiomis kaip Bazelio bankų priežiūros komitetas ir Finansinio stabilumo taryba, taip pat
nuolat palaikė ryšius su Tarptautiniu valiutos
fondu.
Jungtinis komitetas
Trys Europos priežiūros institucijos koordinuoja savo veiklą, ypač tarpsektorinio pobūdžio klausimais. 2013 m. jungtinis komitetas
ypatingą dėmesį sutelkė į vartotojų apsaugą,
tarpsektorinės rizikos stebėseną ir Europos
finansų priežiūros institucijų sistemos tikrinimą.

2 0 1 3

Operacijos
Finansų valdymas
2013 m. EBI atliko keletą patobulinimų, siekdama užtikrinti geresnį finansinių išteklių valdymą bei kontrolę ir taip pagerinti biudžeto
vykdymą. EBI sėkmė finansų valdymo srityje
patvirtinta 2013 m. atlikus keletą auditų, per
kuriuos neatskleista jokių didesnių problemų;
tai leidžia teigti, kad EBI tinkamai atsižvelgė
į ankstesnes rekomendacijas ir kad ji nuolat
tobulina taikomus procesus. 2013 m. biudžeto vykdymo rodiklis (visos skirtos lėšos / visas
biudžetas) buvo 90 %, t. y. geresnis nei prieš tai
buvusiais metais.
Žmogiškieji ištekliai
Įdarbinus 25 laikinus darbuotojus ir 10 komandiruotųjų nacionalinių ekspertų, bendras
darbuotojų skaičius 2013 m. pabaigoje išaugo
iki 124; kartu buvo išsaugoti labai svarbūs EBI
struktūros aspektai – geografinė įvairovė ir lyčių pusiausvyra.
Ryšiai
Vykdydama santykių su žiniasklaida ir ryšių
veiklą, EBI toliau suinteresuotiesiems subjektams ir žiniasklaidai laiku ir veiksmingai teikė
informaciją, siekdama didinti informuotumą
apie EBI vaidmenį, tikslus bei veiklą ir padėti
visa tai geriau suprasti, taip pat skatinti visų
suinteresuotųjų šalių sąveiką. Vienas iš svarbiausių atliktų darbų – birželio mėn. pradėjusi
veikti pertvarkyta interneto svetainė, kurioje
užtikrintas vartotojui patogesnis naršymas ir
lengvesnė prieiga prie informacijos ir pagrindinių išteklių, taip pat nauji ir atnaujinti EBI reguliavimo veiklos, bendro teisės aktų rinkinio,
klausimų bei atsakymų priemonės ir vartotojų
skilties skyriai.

M.

M E T I N Ė S

ATA S K A I TO S

S A N T R A U K A

Informacinės technologijos
2013 m. sėkmingai užbaigtas didelis IT infra
struktūros paslaugų projektas, kuris tapo dabartinių ir būsimų IT paslaugų pagrindu.
Dėta daug pastangų siekiant įgyvendinti keletą
projektų, atitinkančių patvirtintą IT strategiją,
kaip antai:
 įdiegta finansų ir bendroji reguliavimo sistema, siekiant Europos Sąjungoje pagerinti
reguliavimo informacijos palyginamumą ir
suderinti reguliavimo standartus;
 sukurtas beveik realiuoju laiku veikiantis
kredito įstaigų registras;
 patobulinta, prižiūrima ir taikoma priežiūros
informacijos rinkimo techninė platforma.
Vidaus kontrolės standartai
Be to, padaryta akivaizdi pažanga, susijusi su
vidaus kontrolės standartų įgyvendinimu. Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos atstovai metų pradžioje apsilankė EBI ir priėjo prie
išvados, kad įgyvendinant vidaus kontrolės
standartus padaryta didelė pažanga. EBI priėmė veiksmų planą, siekdama imtis veiksmų
srityse, kuriose atlikus tikrinimą rekomenduota pagerinti padėtį.
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2013 m. pagrindiniai įvykiai ir
rezultatai

SAUSIS
ESMA ir EBI imasi veiksmų stiprinti EURIBOR ir lyginamosios palūkanų normos nustatymo procesus
EBI konsultuojasi dėl kriterijų nustatymo procesų ES principų
EBI rekomenduoja, kad ES tarpvalstybiniu mastu veikiančios bankų grupės parengtų gaivinimo planus
EBI skelbia ES bankų sistemos rizikos vertinimo ataskaitą (2013 m. sausis)

VASARIS
EBI skelbia konsultacijoms skirtą dokumentą dėl mažmeninių indėlių, kuriems taikomas skirtingas netenkamų pinigų srautas, duomenų
tvarkymo teikiant informaciją apie likvidumą pagal RKP
EBI konsultuojasi dėl proceso, skirto apibrėžti padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio aukštos kokybės likvidųjį turtą
EBI tarpinė ataskaita apie bankinės knygos pagal riziką įvertinto turto apskaičiavimo nuoseklumą
ESMA ir EBI perspėja investuotojus apie sutartis dėl kainų skirtumo

KOVAS
EBI skelbia nuomonę dėl BPF rizikos valdymo gerosios patirties
Europos priežiūros institucijos skelbia bendrą laišką Europos Komisijai dėl galimos kriterijų nustatymo veiklos reguliavimo sistemos
EBI konsultuojasi dėl gaivinimo planų TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl kredito, rinkos ir veiklos rizikos vidinių metodų papildymų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo sąlygų TRS projekto
EBI skelbia kredito institucijų registro atnaujinimus
EBI skelbia atnaujintą priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS projektą
EBI skelbia vartojimo tendencijų ataskaitą
EBI konsultuojasi dėl duomenų vieneto modelio, susijusio su finansinio sverto koeficiento priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS
projektu
EBI konsultuojasi dėl duomenų vieneto modelio, susijusio su likvidumo padengimo ir stabilaus finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų TĮS projektu
EBI skelbia stebėsenos, susijusios su susitarimu „Bazelis III“, rezultatus (2012 m. birželio 30 d. duomenimis)
EBI konsultuojasi dėl pranešimo apie turto suvaržymą
EBI konsultuojasi dėl priežiūros ataskaitų apie pakantumą ir neveiksnias pozicijas teikimo TĮS projekto

BALANDIS
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas ragina imtis veiksmų dėl tarpsektorinės rizikos

GEGUŽĖ
EBI rekomenduoja, kad priežiūros institucijos surengtų turto kokybės patikrinimus ir pakoreguotų kito testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
visoje ES grafiką
EBI skelbia kliento ar grupės susijusių klientų sandorių su užtikrinamuoju turtu bendros pozicijos nustatymo TRS galutinį projektą
EBI skelbia konkrečioms institucijoms taikomų rizikos ribojimo reikalavimų TĮS projektą
EBI konsultuojasi dėl gaivinimo planų vertinimo TRS projekto
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EBI konsultuojasi dėl gaivinimo planuose taikytinų scenarijų spektro nustatymo TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl reikšmingą riziką prisiimančių darbuotojų apibrėžties darbo užmokesčio tikslais TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl oficialių pranešimų TRS ir TĮS projektų
EBI konsultuojasi dėl pakeitimo vertybiniais popieriais išlaikymo taisyklių TRS ir TĮS projektų
EBI konsultuojasi dėl rinkos apibrėžties ir pasirinkimo sandorių rizikos pagal standartizuotą rinkos rizikos metodą TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl skolinimuisi užsienio valiuta taikomų kapitalo priemonių gairių projekto
EBI konsultuojasi dėl likvidumo TRS ir TĮS projektų
EBI konsultuojasi dėl nuosavų lėšų TRS (III dalis)

BIRŽELIS
ESMA ir EBI skelbia kriterijams taikomus galutinius principus
EBI atidaro pertvarkytą interneto svetainę
EBI skelbia atsakingo hipotekos paskolų teikimo ir požiūrio į mokėjimo sunkumų turinčius skolininkus gerąją patirtį
EBI skelbia savo 2012 m. metinę ataskaitą
EBI konsultuojasi dėl artimai tarpusavyje susijusių valiutų ir tinkamai diversifikuotų indeksų TĮS projekto
EBI konsultuojasi dėl palūkanų normos rizikos, kurią lemia ne prekybos veikla, valdymo techninių aspektų gairių projekto
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas surengia pirmąją Vartotojų apsaugos dieną

LIEPA
EBI paskiria naują pirmininko pavaduotoją ir valdybos narius
EBI skelbia naują bendro teisės aktų rinkinio klausimų ir atsakymų priemonę
EBI konsultuojasi dėl kredito vertinimo koregavimo rizikos TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl buveinės ir priimančiosios šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija TRS ir TĮS projektų
EBI konsultuojasi dėl priežiūros institucijų informacijos atskleidimo TĮS projekto
EBI konsultuojasi dėl riziką ribojančio vertinimo TRS projekto
EBI konsultuojasi dėl vienos iš pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo TRS projekto
EBI pateikia duomenis apie daug uždirbančius asmenis ES bankuose
EBI konsultuojasi dėl investicinėms įmonėms taikomų nuosavų lėšų reikalavimų TRS projekto
EBI skelbia ataskaitą apie ES bankų sektoriaus pavojus ir trūkumus (2013 m. birželis)
EBI konsultuojasi dėl savo išleistų padengtų obligacijų glaudžios sąsajos TRS projekto
EBI skelbia rekomendaciją dėl kapitalo išsaugojimo
EBI pradeda riziką ribojančio vertinimo kiekybinį poveikio tyrimą
EBI skelbia nuosavų lėšų ir kredito rizikos koregavimo pirmą galutinį TRS projektą
EBI skelbia priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų TĮS galutinį projektą
Europos priežiūros institucijos skelbia nuoseklaus skaičiavimo metodų taikymo pagal Finansinių konglomeratų direktyvą TRS projektą
EBI konsultuojasi dėl TRS, susijusių su konkrečia prekybos knygos skolos instrumentų rizika, projekto

RUGPJŪTIS
EBI konsultuojasi dėl mažmeninių indėlių, kuriems taikomas skirtingas netenkamų pinigų srautas, duomenų tvarkymo teikiant informaciją
apie likvidumą gairių projekto
EBI pradeda diskusijas dėl tikrąja verte įvertinto nerealizuoto pelno galimo panaudojimo
EBI skelbia antrąją tarpinę ataskaitą apie turto, įvertinto pagal riziką, apskaičiavimo nuoseklumą ES bankų bankinėje knygoje

11

EU RO POS

BAN K IN IN K Y ST ĖS

IN ST IT UC I JA

RUGSĖJIS
EBI konsultuojasi dėl kredito rizikos geografinės vietos nustatymo metodų TRS projekto
Europos priežiūros institucijos atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su tarpsektorine veikla
EBI konsultuojasi dėl antrinio ataskaitų teikimo XBRL taksonomijos projekto
EBI skelbia stebėsenos, susijusios su susitarimu „Bazelis III“, rezultatus (2012 m. pabaigos duomenimis)
EBI skelbia savo išleistų padengtų obligacijų glaudžios sąsajos TRS galutinį projektą

SPALIS
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas skelbia 2014 m. darbo programą
EBI teikia 2014 m. darbo programą
EBI skelbia savo Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės kadencijos pabaigos ataskaitą
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas skelbia finansinių konglomeratų sąrašą
EBI skelbia ataskaitų apie neveiksnias paskolas ir pakantumą teikimo reikalavimų TĮS galutinį projektą
EBI konsultuojasi dėl likvidumo reikalavimų TRS ir TĮS projektų
EBI konsultuojasi dėl kintamojo atlygio diskonto normos gairių projekto
EBI konsultuojasi dėl finansinio sverto koeficiento informacijos atskleidimo TĮS projekto
EBI konsultuojasi dėl juridinio asmens identifikatoriaus naudojimo
EBI skelbia ES bankų sektoriaus rizikos lentelę
EBI skelbia turto suvaržymo TĮS galutinį projektą

LAPKRITIS
ESMA ir EBI konsultuojasi dėl investicijų ir bankų sektorių skundų tvarkymo gairių
Europos priežiūros institucijos konsultuojasi dėl atsisakymo be pagrindo pasitikėti kredito reitingais
EBI skelbia testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gairių įgyvendinimo tarpusavio vertinimą
EBI skelbia atsakymą į Philippe’o Maystadto ataskaitą „Ar tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai neturėtų būti europietiškesni?“
EBI konsultuojasi dėl nuosavų lėšų TRS projekto
Europos priežiūros institucijos skelbia bendrą poziciją dėl produktų priežiūros ir valdymo procesų
EBI pateikia 2012 m. duomenis apie daug uždirbančius asmenis ES bankuose

GRUODIS
EBI skelbia kompetentingų reguliavimo institucijų priežiūros ataskaitų perdavimo XBRL taksonomiją
EBI skelbia kredito ir operacinės rizikos vidinių metodų papildymų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo sąlygų TRS galutinį projektą
EBI skelbia kliento ar grupės susijusių klientų sandorių su užtikrinamuoju turtu bendros pozicijos nustatymo TRS galutinį projektą
EBI skelbia duomenų apie mažmeninius indėlius, kuriems taikomas skirtingas netenkamų pinigų srautas, tvarkymo teikiant informaciją apie
likvidumą gaires
EBI skelbia rezultatų apžvalgą dėl bankų skaidrumo jų 2012 m. ataskaitose
EBI konsultuojasi dėl sistemiškai svarbioms pasaulio institucijoms taikytinos metodikos
EBI perspėja vartotojus dėl virtualių valiutų
EBI susitaria dėl nustatytųjų darbuotojų apibrėžties darbo užmokesčio tikslais
EBI skelbia oficialių pranešimų TRS ir TĮS galutinius projektus
EBI skelbia nuosavų lėšų TRS galutinį projektą
EBI skelbia bendrų sprendimų dėl konkrečioms institucijoms taikomų rizikos ribojimo reikalavimų TĮS galutinį projektą
EBI skelbia buveinės ir priimančiosios šalių kompetentingų institucijų keitimosi informacija TRS ir TĮS galutinius projektus
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EBI skelbia 2013 m. visos ES skaidrumo priemonės rezultatus
EBI konsultuojasi dėl reikšmingo kredito rizikos perkėlimo, susijusio su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais
EBI skelbia pakeitimo vertybiniais popieriais išlaikymo taisyklių TRS ir TĮS galutinius projektus
EBI skelbia rinkos rizikos TRS ir TĮS galutinius projektus
EBI skelbia pagal riziką įvertinto turto palyginamumo ir procikliškumo ataskaitas
EBI skelbia papildomo likvidumo stebėsenos pradinių duomenų TĮS galutinį projektą
EBI konsultuojasi dėl hipotekos kredito tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo mažiausios sumos
EBI pradeda diskusiją dėl priežiūriniu tikrinimu pagrįsto likvidumo ir finansavimo rizikos vertinimo metodikos
EBI skelbia ataskaitų apie vienos iš pagrindinių sandorio šalių hipotetinį kapitalą teikimo TĮS galutinį projektą
EBI skelbia priežiūros institucijų informacijos atskleidimo TĮS galutinį projektą
EBI skelbia technines konsultacijas dėl nerealizuoto pelno galimo panaudojimo
EBI konsultuojasi dėl kredito įstaigų finansavimo planų suderintų apibrėžčių ir šablonų
EBI skelbia ataskaitą apie ES bankų sektoriaus pavojus ir trūkumus
EBI skelbia kredito pozicijos geografinės vietos nustatymo TRS galutinį projektą
EBI konsultuojasi dėl informacijos apie suvaržytą ir nesuvaržytą turtą atskleidimo
EBI skelbia likvidumo ataskaitas
EBI skelbia kapitalo priemonių, pagal priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) taikomų skolinimui užsienio valiuta neapdraustiems
skolininkams, galutines gaires
EBI skelbia rinkos rizikos ir kredito vertinimo koregavimo (CVA) rizikos TRS galutinį projektą
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2013 m. skaičiais

14

Viešos konsultacijos

56

Vieši svarstymai

34

Europos Komisijai pateikti techninių reguliavimo standartų galutiniai projektai

36

Europos Komisijai pateikti techninių įgyvendinimo standartų galutiniai projektai

21

Paskelbtos galutinės gairės

2

Rekomendacijos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms

4

Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateiktos nuomonės

6

Komisijai suteiktos techninės konsultacijos

1

Tarptautinių apskaitos standartų valdybai (TASV) skirti raštai su komentarais dėl apskaitos

4

Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybai (TAUSV) skirti raštai su komentarais dėl audito

2

Atlikti tarpusavio vertinimai

1

Priežiūros tarybos posėdžiai

10

Valdybos posėdžiai

7

Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžiai

7
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Pagrindiniai reguliavimo rezultatai
Tema

Reguliavimo produktai

Pinigų plovimo prevencija

Jungtinio komiteto ataskaita apie pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmo
finansavimu rizika grindžiamą priežiūrą

Susitarimo „Bazelis III“ stebėsena

Ataskaita apie susitarimo „Bazelis III“ stebėseną. 2012 m. birželio 30 d. duomenimis pagrįsti
rezultatai
Ataskaita apie susitarimo „Bazelis III“ stebėseną. 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis pagrįsti
rezultatai

Kriterijų nustatymas

Konsultacijos dėl kriterijų nustatymo procesų ES principų
Rekomendacijos dėl veiklos, susijusios su bankų dalyvavimu nustatant EURIBOR, priežiūros
ESMA ir EBI taikomi kriterijų nustatymo procesų ES principai

Priežiūros institucijų kolegijos

Konsultacijos dėl bendrų sprendimų dėl konkrečioms institucijoms taikomų rizikos ribojimo
reikalavimų TĮS projekto
Bendrų sprendimų dėl konkrečioms institucijoms taikomų rizikos ribojimo reikalavimų TĮS
galutinis projektas

Vartotojų apsauga ir finansinės inovacijos

Konsultacijos dėl hipotekos kredito tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo
TRS projekto
ESMA ir EBI konsultacijos dėl investicijų ir bankų sektorių skundų tvarkymo gairių
Nuomonė dėl BPF rizikos valdymo gerosios patirties
Nuomonė dėl požiūrio į hipotekos paskolos mokėjimo sunkumų turinčius skolininkus
gerosios patirties
Nuomonė dėl atsakingo hipotekos paskolų teikimo gerosios patirties
Europos priežiūros institucijų gamintojų produktų priežiūros ir valdymo procesų principai
Investuotojams skirtas perspėjimas apie sutartis dėl kainų skirtumo
Perspėjimas apie virtualias valiutas
Ataskaita apie vartojimo tendencijas. Susirūpinimą keliantys priežiūros aspektai, susiję su
vartotojų apsaugos klausimais 2012–2013 m.

Kredito rizika

Konsultacijos dėl kredito vertinimo koregavimo rizikos TRS projekto
Konsultacijos dėl atitinkamos kredito pozicijos geografinės vietos nustatymo metodo TRS
projekto
EBI, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir ESMA konsultacijos dėl
niekuo nepagrįstų nuorodų į kredito reitingus pašalinimo Europos priežiūros institucijų
gairėse ir rekomendacijose
Kredito rizikos koregavimo apskaičiavimo TRS galutinis projektas
Atitinkamos kredito pozicijos geografinės vietos nustatymo metodo TRS galutinis projektas

Su kapitalu susijusi ES veikla

Rekomendacija dėl kapitalo išsaugojimo
Rekomendacijos dėl turto kokybės patikrinimų

Finansiniai konglomeratai

Skaičiavimo metodų, skirtų nustatyti finansinio konglomerato lygmeniu reikalingo kapitalo
sumą, vienodų taikymo sąlygų TRS galutinis jungtinis projektas

Didelės pozicijos

Konsultacijos dėl kliento arba susijusių klientų grupės užtikrinamojo turto sandorių bendros
pozicijos nustatymo TRS projekto
Kliento arba susijusių klientų grupės užtikrinamojo turto sandorių bendros pozicijos
nustatymo TRS galutinis projektas

15

EU RO POS

BAN K IN IN K Y ST ĖS

IN ST IT UC I JA

Tema

Reguliavimo produktai

Likvidumo rizika

Konsultacijos dėl duomenų apie mažmeninius indėlius, kuriems taikomas skirtingas
netenkamų pinigų srautas, tvarkymo teikiant informaciją apie likvidumą gairių projekto
Konsultacijos dėl TĮS, kuriuose išvardijamos valiutos, kurioms taikoma labai siaura centrinių
bankų tinkamumo apibrėžtis
Konsultacijos dėl papildomų likvidumo stebėsenos pradinių duomenų TĮS projekto
Konsultacijos dėl valiutų, kurių atveju pagrįsta likvidžiojo turto paklausa viršija jo pasiūlą,
TĮS projekto
Konsultacijos dėl papildomo likvidumo išteklių nutekėjimo TRS projekto
Konsultacijos dėl reikalavimus atitinkančioms valiutoms taikomų išlygų TRS projekto
Konsultacijos dėl kredito įstaigų finansavimo planų suderintų apibrėžčių ir šablonų gairių
projekto
Konsultacijos dėl proceso, skirto apibrėžti padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio aukštos
kokybės likvidųjį turtą
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl mažmeninių indėlių, kuriems taikomas skirtingas
netenkamų pinigų srautas, duomenų tvarkymo teikiant informaciją apie likvidumą gairių
Papildomų likvidumo stebėsenos pradinių duomenų TĮS galutinis projektas
Mažmeninių indėlių, kuriems taikomas skirtingas netenkamų pinigų srautas, duomenų
tvarkymo teikiant informaciją apie likvidumą galutinės gairės
Ataskaita apie tinkamą vienodų itin aukštos kokybės likvidžiojo turto ir aukštos kokybės
likvidžiojo turto apibrėžčių ir dėl operacinių reikalavimų turimam likvidžiajam turtui
Ataskaita apie likvidumo priemonių poveikio vertinimą

Rinkos infrastruktūra

Konsultacijos dėl vienos iš pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo TĮS projekto
Vienos iš pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo TĮS galutinis projektas

Rinkos rizika

Konsultacijos dėl rinkos apibrėžties TRS projekto
Konsultacijos dėl standartizuoto rinkos rizikos metodo pasirinkimo sandorių rizikos,
nesusijusios su delta koeficientu, TRS projekto
Konsultacijos dėl glaudžiai susijusių valiutų TĮS projekto
Konsultacijos dėl konkrečios rizikos reikšmingumo ribų apibrėžties prekybos knygoje TRS
projekto
Konsultacijos dėl tinkamai diversifikuotų indeksų TĮS projekto
Konsultacijos dėl riziką ribojančio vertinimo TRS projekto
Rinkos apibrėžties TRS galutinis projektas
Standartizuoto rinkos rizikos metodo pasirinkimo sandorių rizikos, nesusijusios su delta
koeficientu, TRS galutinis projektas
Glaudžiai susijusių valiutų TĮS galutinis projektas
Konkrečios rizikos reikšmingumo ribų apibrėžties prekybos knygoje TRS galutinis projektas
Tinkamai diversifikuotų indeksų TĮS galutinis projektas

Modelio patvirtinimas

Konsultacijos dėl kredito, rinkos ir veiklos rizikos vidinių metodų papildymų ir pakeitimų
reikšmingumo vertinimo sąlygų TRS projekto
Kredito, rinkos ir veiklos rizikos vidinių metodų papildymų ir pakeitimų reikšmingumo
vertinimo sąlygų TRS galutinis projektas
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Kitos temos

Konsultacijos dėl priežiūros informacijos, kurią turi atskleisti kompetentingos institucijos,
formos, struktūros, turinio ir kasmetės skelbimo datos TĮS projekto

S A N T R A U K A

Priežiūros informacijos, kurią turi atskleisti kompetentingos institucijos, formos, struktūros,
turinio sąrašo ir kasmetės skelbimo datos TĮS galutinis projektas
Nuosavos lėšos

Konsultacijos dėl investicinėms įmonėms taikomų nuosavų lėšų reikalavimų TRS projekto
Konsultacijos dėl nuosavų lėšų TRS projekto (3 dalis)
Konsultacijos dėl nuosavų lėšų TRS projekto (4 dalis)
Konsultacijos dėl pasaulio mastu sistemiškai svarbių institucijų nustatymo techninių
standartų ir gairių projekto
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl Komisijai teikiamų techninių konsultacijų dėl tikrąja
verte įvertinto nerealizuoto pelno galimo panaudojimo
Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo TĮS galutinis projektas
Konsultacijos dėl nuosavų lėšų TRS projekto (1 dalis)
Konsultacijos dėl nuosavų lėšų TRS projekto (2 dalis)
Konsultacijos dėl nuosavų lėšų TRS projekto (3 dalis)
Su nuosavomis lėšomis susijusio pelno iš pardavimų TRS galutinis projektas
Komisijai teikiamos techninės konsultacijos dėl tikrąja verte įvertinto nerealizuoto pelno
galimo panaudojimo

Oficialūs pranešimai apie skyrius ir skyrių
priežiūra

Konsultacijos dėl oficialių pranešimų TRS ir TĮS projekto
Konsultacijos dėl keitimosi informacija TRS ir TĮS projekto
Oficialių pranešimų TRS ir TĮS galutinis projektas
Keitimosi informacija TRS ir TĮS galutinis projektas

Gaivinimas ir pertvarkymas

Konsultacijos dėl gaivinimo planų turinio TRS projekto
Konsultacijos dėl gaivinimo planų vertinimo TRS projekto
Konsultacijos dėl gaivinimo planuose taikytinų scenarijų spektro nustatymo TRS projekto

Darbo užmokestis

Konsultacijos dėl reikšmingą riziką prisiimančių darbuotojų apibrėžties darbo užmokesčio
tikslais TRS projekto
Konsultacijos dėl kintamajam atlygiui taikomos nominalios diskonto normos gairių projekto
Reikšmingą riziką prisiimančių darbuotojų apibrėžties darbo užmokesčio tikslais TRS galutinis
projektas
Ataskaita apie daug uždirbančius asmenis (2010 ir 2011 m. duomenys)
Ataskaita apie daug uždirbančius asmenis (2012 m. duomenys)
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Pagal riziką įvertintas turtas

Ataskaita apie EBI atliekamo bankinės knygos pagal riziką įvertinto turto apskaičiavimo
nuoseklumo vertinimo tarpinius rezultatus
Ataskaita apie EBI atliekamo bankinės knygos pagal riziką įvertinto turto apskaičiavimo
nuoseklumo vertinimo atnaujintus tarpinius rezultatus
Trečioji tarpinė ataskaita apie turto, įvertinto pagal riziką (MVĮ ir būsto hipotekos paskolų),
apskaičiavimo nuoseklumą
IRB metodo palyginamumo ir procikliškumo suvestinė ataskaita
Rinkos pagal riziką įvertinto turto kintamumo ataskaita
Kapitalo poreikio procikliškumo pagal IRB metodą ataskaita
Priežiūros taisyklių ir praktikos palyginamumo ataskaita

Pakeitimas vertybiniais popieriais ir
padengtos obligacijos

Konsultacijos dėl glaudžios sąsajos tarp institucijos padengtų obligacijų vertės ir institucijos
turto, susijusio su pačios institucijos kredito rizika, vertės TRS projekto
Konsultacijos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais išlaikymo taisyklių TĮS ir TRS projektų
Konsultacijos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių reikšmingos rizikos perleidimo
gairių projekto
Glaudžios sąsajos tarp institucijos padengtų obligacijų vertės ir institucijos turto, susijusio su
pačios institucijos kredito rizika, vertės TRS galutinis projektas
Grynosios ekonominės dalies išlaikymo ir kitų reikalavimų, susijusių su perleistos kredito
rizikos pozicijomis, TRS galutinis projektas
Su papildomų rizikos koeficientų diegimo priežiūros praktikos konvergencija susijusių TĮS
galutinis projektas

Priežiūros ataskaitų teikimas

Konsultacijos dėl duomenų vieneto modelio, susijusio su finansinio sverto koeficiento
priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų techniniais standartais
Konsultacijos dėl duomenų vieneto modelio, susijusio su likvidumo padengimo ir stabilaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimų techniniais standartais
Konsultacijos dėl ataskaitų apie turto suvaržymą teikimo techninių įgyvendinimo standartų
(TĮS) projekto
Konsultacijos dėl priežiūros ataskaitų apie pakantumą ir neveiksnias pozicijas teikimo
techninių įgyvendinimo standartų (TĮS) projekto
Konsultacijos dėl XBRL taksonomijos projekto teikiant antrojo lygmens priežiūros ataskaitas
Konsultacijos dėl rekomendacijos dėl juridinio asmens identifikatoriaus naudojimo
Priežiūros ataskaitų teikimo TĮS galutinis projektas
Priežiūros ataskaitų apie pakantumą ir neveiksnias pozicijas teikimo TĮS galutinis projektas
Priežiūros ataskaitų apie turto suvaržymą teikimo TĮS galutinis projektas

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas
(SREP) ir II ramstis

Konsultacijos dėl skolinimuisi užsienio valiuta taikomų kapitalo priemonių gairių projekto
Konsultacijos dėl palūkanų normos rizikos, kurią lemia ne prekybos veikla, valdymo techninių
aspektų gairių projekto
Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) ir
II ramsčio gairių projekto
Kapitalo priemonių, pagal priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) taikomų
skolinimui užsienio valiuta neapdraustiems skolininkams, galutinės gairės

Skaidrumas ir III ramstis

Konsultacijos dėl informacijos apie suvaržytą ir nesuvaržytą turtą atskleidimo gairių projekto
Ataskaita apie rezultatų apžvalgą dėl bankų skaidrumo jų 2012 m. ataskaitose pagal
III ramstį
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EBI reguliavimo produktai
TECHNINIAI STANDARTAI
Vadovaudamasi direktyva ar reglamentu (vadinamaisiais 1 lygio dokumentais)
Europos institucijų nustatytu įpareigojimu, EBI rengia techninių standartų
projektus. Tokie standartai yra techninio pobūdžio, o jų turinys apibrėžiamas
1 lygio dokumentais nustatytais įpareigojimais. Jie padeda kurti ES bankams
skirtą bendrą teisės aktų rinkinį.
Techninių standartų projektus per tris
mėnesius formaliai priima Europos
Komisija, nebent manoma, kad jie yra
neproporcingi arba nesuderinami su
Sąjungos teise. Europos Parlamentas ir
Taryba turi teisę išnagrinėti tam tikrus
techninius standartus – reguliavimo
techninius standartus. Standartus paskelbus Oficialiajame leidinyje, jie tampa teisiškai privalomi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.
GAIRĖS IR REKOMENDACIJOS

Nacionalinės institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas, kad
laikytųsi gairių ir rekomendacijų (vadovaujamasi principu „laikytis arba pasiaiškinti“). Nacionalinės institucijos privalo informuoti EBI, ar jos laikosi gairių
ir rekomendacijų, o EBI skelbia suvestines laikymosi lenteles, kartu nurodydama nesilaikymo priežastis.
NUOMONĖS
Nuomonėse EBI Europos institucijoms
ir nacionalinėms institucijoms išdėsto
savo požiūrį į priežiūros ir reguliavimo
klausimus. Tai apima technines konsultacijas, kurias EBI teikia Komisijai,
kai ši rengia deleguotuosius aktus, kurie papildo 1 lygio tekstus. Tokie deleguotieji aktai yra labai svarbūs, nes jie
suteikia papildomos informacijos apie
tam tikrus teisės aktų aspektus, o Komisija atsižvelgia į EBI ekspertų technines konsultacijas.

Jos pateikiamos siekiant užtikrinti nuoseklią, veiksmingą ir našią priežiūros
praktiką ir vienodą ES teisės taikymą.
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Pagrindiniai priežiūros rezultatai
EBI pagrindinio pirmojo lygio kapitalo sklaidos rodikliai (mediana, vidurkis, tarpkvartilinis intervalas, 5 ir 95 procentilis)

19 %
17 %
15 %
13 %
11 %

11,7 %
11,0 %

11,2 %

2012 m. birželis

2012 m. gruodis

10,0 %

9%
7%
5%

2011 m. gruodis

2013 m. birželis

2013 m. EBI nustatytų kolegijų skaičius

Atidžiai stebimos kolegijos

Trečiųjų šalių kolegijos

43

10

52
Kitos kolegijos

Kolegijų ir krizių valdymo grupės (KVG) posėdžių, kuriuose dalyvavo EBI darbuotojai, skaičius

20
Priežiūros kolegijos
posėdis

71

Iš viso

114

23

20

KVG posėdis

Priežiūros institucijų kolegijų
telekonferencija
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Biudžeto vykdymas 2013 m.
Antraštinė dalis

Biudžetas

Skirta

Skirta %

Panaudota

Panaudota %

15 277 408

13 236 632

87 %

12 985 781

98 %

II. Administracinės išlaidos

5 748 289

5 650 265

98 %

3 675 753

65 %

III. Einamoji veikla

4 941 663

4 552 204

92 %

2 901 001

64 %

25 967 360

23 439 100

90 %

19 562 535

83 %

I. Darbuotojai

IŠ VISO

15 277 408

Biudžetas

5 748 289

4 941 663
 I. Darbuotojai
 II. Administracinės išlaidos
 III. Einamoji veikla

13 236 632

Skirta

0

5

10

5 650 265

4 552 204
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20
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30
Mln. EUR
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Žmogiškieji ištekliai. Pagrindiniai rodikliai
Darbuotojų skaičiaus augimas
140
 Deleguoti nacionaliniai ekspertai
 Sutartininkai

120

 Laikinieji tarnautojai
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Lapkritis
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