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Kommenteeritud kokkuvõte

Euroopa Pangandusjärelevalvel (EBA) on kolm
aastat pärast finantskriisi järel asutamist jätkuvalt tähtis roll pangandussüsteemi vastu
usalduse taastamisel. 2013. aastal aitas EBA
edukalt kaasa pankade jaoks ühtlustatud ja
siduvate usaldatavusnõuete väljatöötamisele
ning saavutas positiivseid tulemusi pangandussektori järelevalve ühise lähenemisviisi
arendamisel. Selle kaudu, et EBA tagab võrreldavad ja läbipaistvad andmed Euroopa Liidu pangandussüsteemi kohta, on ta ka aidanud tugevdada turudistsipliini ja kindlustada
finantsstabiilsust Euroopa Liidus.

Ühtse eeskirjade kogumiku koostamine
2013. aastal aitas EBA kaasa kogu Euroopa
pankadele ühtsed usaldatavusnõuded kehtestava ühtse eeskirjade kogumiku koostamisele.
Juulis jõustunud uute õigusaktidega – muudetud kapitalinõuete direktiiv (kapitalinõuete direktiivi IV pakett) ja määrus, millega võetakse
Basel III üle Euroopa Liidu õigusraamistikku
– tehti EBA-le ülesandeks töötada 2013. aastal välja tehnilised standardid ja anda Euroopa
Komisjonile nõu mitmes väga olulises valdkonnas. Samuti algas EBA tegevus pankade
finantsseisundi taastamiseks ja pangakriiside
lahendamiseks Euroopa Liidus.

Tehniliste standardite väljatöötamine
EBA töötas välja pangakapitali tehnilised
standardid, millega muu hulgas nähakse ette
selgem kapitali määratlus ja kapitali avalikustamine finantseerimisasutuste poolt.
Üks EBA põhiülesandeid oli kehtestada kogu
Euroopa Liidus ühine aruandlusraamistik.
Ühetaoline aruandlus on äärmiselt oluline, et
järelevalveasutused saaksid tõhusalt hinnata
riske ja võrrelda panku. Ühine aruandlusraamistik hõlbustab järelevalve aruandlust, eelkõige Euroopas tegutsevate piiriüleste kontsernide korral, ja aitab parandada Euroopa
Liidu pankade IT-taristut. Järelevalve aruandluse tehnilised rakendusstandardid jõustuvad
eeldatavasti 2014. aastal.
ELi pangandussektori usaldusväärse juhtimise ja pikaajaliste riskide aruka võtmise
tagamiseks kehtestati kapitalinõuete direktiivi IV paketiga pankade tasustamispoliitika rangemad eeskirjad. EBA-l paluti välja
töötada kaks regulatiivse tehnilise standardi
eelnõud, mis mõlemad esitati 2013. aastal
Euroopa Komisjonile. Esimese regulatiivse tehnilise standardi eesmärk oli tuvastada
töötajad, kelle kutsetegevus mõjutab oluliselt
asutuse riskiprofiili. Teisega hinnati, kuidas
finantseerimisasutused saavad strukturee-
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rida muutuvtasu maksmist. EBA avaldas ka
aruande, mis sisaldab aastatel 2010–2012
pangandussekto
ris töötanud suure sissetulekuga isikute koondandmeid; selline korrapärane andmete kogumine aitab kaasa EBA
üldtegevusele seoses Euroopa Liidu pangandussektori palkadega.
EBA käsitles kapitalinõuete direktiivi IV paketti
kuuluvate nõuete täpsustamiseks tururiski ja
avaldas selle kohta mitu tehnilist standardit,
näiteks muude optsiooniriskide kui deltariski
käsitlemise teemal, samuti turu mõiste määratlemise kohta seoses omakapitaliinstrumentide üldise netopositsiooni arvutamisega
vastavalt tururiski standardeeskirjadele. See
aitab eelkõige väiksematel pankadel tururiski
raamistikku järjekindlalt rakendada.
EBA konsulteeris pankade õiglases väärtuses hinnatavate positsioonide usaldusväärse
hindamise küsimuses ja pakkus välja nii väike- kui ka suurasutuste hindamismetoodika.
Lähenemisviisi kohandamiseks tehti kvantitatiivne mõju-uuring. Lõplik regulatiivse tehnilise standardi eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile 2014. aasta alguses.
Kapitalinõuete ühtlustamiseks kogu Euroopa Liidus pööras EBA tähelepanu ka krediidiriskile ja töötas selles valdkonnas välja
mitu tehnilist standardit. See tegevus jätkub
2014. aastal, sest EBA peab esitama enne 31.
detsembrit 2014 Euroopa Komisjonile üle 20
regulatiivse tehnilise standardi.

Suurem tähelepanu finantsseisundi
taastamisele ja kriisilahendusele
Tulevast pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi silmas pidades keskendus EBA 2013. aastal varasemast
rohkem finantsseisundi taastamisele ja kriisilahendusele. Eelkõige avaldas EBA finantsseisundi taastamise kava väljatöötamise soovituse ja konsulteeris kolme finantsseisundi
taastamise kavandamise regulatiivdokumendi
eelnõu küsimuses. Need olid aluseks finantsseisundi taastamise kavade väljatöötamisele järelevalvekolleegiumides – mitmel juhul
esimest korda – ja EBA võrdlusuuringule,
mille eesmärk oli leida nende kavade parim
tava. Lõplikud finantsseisundi taastamise
regulatiivdokumendid valmivad varsti pärast
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ametlikku avaldamist
2014. aastal ning teisel poolaastal järgnevad
sellele konsultatsioonid hulga teiste regulatiivdokumentide üle. EBA töö, mis tuleneb
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivist, toetab usaldusväärset
ja selget koostööd ning kriisilahenduse strateegiate ja kavade ühtlustatud väljatöötamist.
Proportsionaalsuse põhimõte
EBA soovib tagada proportsionaalsuse põhimõtte järgimise ühtses eeskirjade kogumikus.
EBA tunnistab Euroopa Liidu pangandussüsteemi mitmekesisust ja seepärast korraldas
ta oktoobris regulatiivsete proportsionaalsuse
tagamise meetmete seminari. Proportsionaalsus on aluspõhimõte, mida järgib EBA
kogu oma tegevuses.
Küsimused ja vastused ühtse eeskirjade
kogumiku kohta
EBA võttis kapitalinõuete direktiivi IV paketi ja
kapitalinõuete määruse rakendamise hõlbustamiseks 2013. aastal koostöös komisjoniga
kasutusele küsimuste ja vastuste vahendi.
Selle kaudu saavad riiklikud järelevalve- ja
finantsasutused ühtlustada eeskirjade mõistmist ning tagada ühtse eeskirjade kogumiku
järjekindla rakendamise.
Euroopa Komisjoni tehniline nõustamine
Kapitalinõuete direktiivi IV paketis on sätestatud ka, et EBA peab andma tehnilist nõu Euroopa Komisjonile, kes vastutab delegeeritud
õigusaktide vastuvõtmise eest. Sellega seoses
keskendus EBA 2013. aastal ühe peamise kü-
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simusena likviidsuskatte nõudele, mille kohta
komisjon valmistab ette delegeeritud õigusakti. EBA avaldas likviidsuskatte nõude mõju
aruande ja aruande, milles määratleti kvaliteetsed likviidsed varad, mis peab asutustes
olemas olema likviidsuskatte nõude täitmiseks.
Peale selle andis EBA 2013. aastal komisjonile
tehnilist nõu usaldatavusfiltri kasutusele võtmise võimaluse kohta seoses õiglases väärtuses hinnatavate instrumentide realiseerimata
kasumi võimaliku käitlemisega.
EBA aitas 2013. aastal edendada väärtpaberistamise ja pandikirjade valdkonda ning koostab 2014. aastal pandikirjade kohta põhjaliku
aruande. Lisaks keskendus EBA väärtpaberistamise teemale, eriti seoses omavahendite nõuete usaldusväärse rakendamisega, ja
säilitamiseeskirjadele. EBA eesmärk on julgustada turuosalisi liikuma edasi läbipaistvama ja ühetaolisema väärtpaberistamise turu
suunas. 2014. aastal jätkab EBA eeldatavasti
tegevust turvalise ja stabiilse väärtpaberistamise turu edendamisel.

Järelevalve ühtsuse suurendamine
Euroopa Liidus
Järelevalve ühise lähenemisviisi edendamine Euroopa Liidu panganduses on üks EBA
prioriteete. EBA jätkas 2013. aastal tegevust
järelevalve ühtsuse suurendamise nimel, tegeledes näiteks riskiga kaalutud varadega ja
edendades ka järelevalvekolleegiumide tõhusust.
Riskiga kaalutud varade järjepidevuse
tagamine
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See on ettevalmistav etapp enne täielikku pidevat võrdlusuuringut kogu Euroopa Liidus.
Seepärast analüüsis EBA 2013. aastal võrreldavust põhjalikult ja avaldas mitu olulist
uuringut, sealhulgas sisereitingutel põhine
vate kapitalinõuete järjepidevuse aruande,
väikese makseviivituse võimalusega portfellide võrdlusuuringu aruande, pankade kapitalinõuete protsüklilisuse aruande ja tururiski
sisaldavate portfellide riskiga kaalutud varade
muutlikkuse aruande.
Järelevalvekolleegiumid
Järelevalvekolleegiumid moodustatakse nende pankade jaoks, millel on tütarettevõtted
või olulised filiaalid teistes liikmesriikides, ja
need on piiriüleste pankade tõhusa järelevalve tagamiseks äärmiselt tähtsad. EBA tegevus 2013. aastal aitas suurendada kolleegiumide koostööd ja tõhusust. EBA keskendus
2013. aastal ühiste riskihindamiste ja otsuste
kvaliteedile, mille valdkonnas võis märgata
paranemist. EBA teeb koostööd ühtse järelevalvemehhanismi ja kolleegiumidega, et tagada sujuv üleminek 2014. aastal, kui ühtne
järelevalvemehhanism võtab üle vastutuse euroala pankade järelevalve eest.
EBA koostas ühtse eeskirjade kogumiku osana ka mitu päritolu- ja vastuvõtvate riikide
koostöö ning piiriüleste pangakontsernide järelevalve tehnilist standardit.
Lähiaastatel jääb EBA prioriteediks ühtsuse
edendamine. Järelevalveprotsesside ja -meetodite parima tava edendamiseks Euroopa Liidus peab EBA välja töötama järelevalve ühtse
käsiraamatu. Kuigi käsiraamat ei ole õiguslikult siduv, eeldatakse riiklikelt pädevatelt
asutustelt selle järgimist.

Et tagada usaldatavusnõuete järjepidev kohaldamine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides,
on EBA hinnanud eri liiki riskidega seotud sisemudelite juhtimist.
EBA ülesanne on anda komisjonile aru, kuidas saab finantseerimisasutuste sisereitingutel põhinevaid meetodeid paremini ühitada
võrreldavamate kapitalinõuete vajadusega.
Riskiga kaalutud varade võrreldavust on kogu
Euroopa Liidus suuresti takistanud see, et järelevalveasutused valideerivad sisereitingutel
põhinevaid meetodeid väga erinevalt.

5

E ur o o pa

P angandusj ä relevalve

Läbipaistvuse suurendamine ja
usalduse taastamine pankade vastu
EBA püüab Euroopa Liidu pangandussektori
andmete kogumisega ja mitmesuguste läbipaistvust suurendavate meetmete rakendamisega taastada usalduse pangandussektori
vastu. EBA soovib tagada Euroopa Liidu pankade tugeva kapitalipositsiooni ning nende
riskide ja probleemide selge tuvastamise.
Euroopa Liidu pankade andmete esitamine
EBA on arendanud korrapäraste aruannete
koostamise andmete IT-taristut. See lihtsustab pankade aruandlust ja võimaldab EBA-l
koguda andmeid kogu Euroopa Liidu pankade
kohta.
EBA-l on ainulaadsed võimalused hinnata Euroopa Liidu panku mikrotasandi usaldatavuse
seisukohast. EBA koostab aastas kaks riskihindamise aruannet, milles analüüsitakse Euroopa pangandussüsteemi riske ja probleeme
ning millest lähtub Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee valdkonnaüleste aruannete
koostamisel. Samuti jätkas EBA korrapärase
teabe esitamist riiklikele järelevalveasutustele. EBA avaldas 2013. aastal ka oma riskinäidikud, mis annavad 56 Euroopa Liidu panga peamiste riskinäitajate arengu ülevaate. See aitab
tuvastada pankade riskiprofiilide peamised
riskivaldkonnad ja peamised suundumused.
Pankade kohta järjepidevate ja võrreldavate
andmete esitamine turuosalistele on oluline,
et edendada finantsturgude stabiilsust ja läbipaistvust ning taastada usaldus Euroopa Liidu
pangandussüsteemi vastu.
Kapitalisätete tugevdamine usalduse
suurendamiseks
EBA avaldas 2013. aastal soovituse pankade
esimese taseme põhiomavahendite säilitamise kohta üleminekul kapitalinõuete direktiivi
IV paketi kohaldamisele; selle eesmärk oli tagada, et pangad hoiavad moodustatud kapitali
selle nimiväärtuses. See on jätkumeede EBA
2012. aasta soovitusele rekapitaliseerimise
kohta, mille tulemusel suurenes pankade kapital üle 200 miljardi euro võrra.
EBA järelevalvenõukogu on pankade vastu
usalduse taastamise osana palunud riikide
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pädevatel asutustel vaadata läbi riskantseks
peetavate varade kvaliteet. Seejärel avaldati
soovitused, kuidas tagada varade kvaliteedi läbivaatamise järjepidevus Euroopa Liidus
2014. aastal, sealhulgas äsja asutatud ühtse
järelevalvemehhanismi kaudu toimuva varade
kvaliteedi läbivaatamise järjepidevus.
EBA koordineerib 2014. aastal kogu Euroopa
Liidus toimuvat stressitesti, tagades riikide
pädevatele asutustele ühtse metoodika, kuidas rangelt hinnata pankade vastupidavust
negatiivsete stsenaariumide korral. Peale
kasu, mis saadakse järelevalveasutuste täiustatud hindamis- ja muudest meetmetest,
mis edendavad pangandussüsteemi vastupidavust, suurendab tulemuste avaldamine
läbipaistvust ja aitab hajutada ebakindlust
Euroopa Liidu pankade olukorra suhtes, suurendades seega usaldust pangandussüsteemi
vastu.
Läbipaistvuse edendamine
EBA avaldas 2013. aastal ajakohastatud teabe
64 Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) tegutseva Euroopa panga kohta. Andmed põhinevad
730 000 andmeelemendil, sealhulgas kapitali,
riskiga kaalutud varade ja riigi võlakohustuse
andmetel. Avaldamise eesmärk oli parandada
Euroopa Liidu pankade kapitalipositsioonide
mõistmist ning tugevdada seega turudistsipliini ja finantsstabiilsust.
EBA teostas läbipaistvuse ja turudistsipliini
tugevdamise kohustuse osana pankades kolmanda samba avalikustamisnõuete rakendamise järelevalvet, tuvastas parima tava ja soovitas võtta parandusmeetmeid. Samuti toetas
ta riskiga kaalutud varade usaldusväärsuse
probleemide kõrvaldamiseks riskiga kaalutud
varade teabe avaldamist ja läbipaistvust.
Euribori usaldusväärsuse suurendamine
EBA tegi Euriboriga võimaliku manipuleerimise küsimuses tihedat koostööd Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA). EBA
avaldas Euribori usaldusväärsuse suurendamiseks 2013. aastal soovituse, kuidas ühtlustada Euribori andmete esitamise menetluse
järelevalve tavasid.
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Tarbijakaitse ja finantsinnovatsiooni
järelevalve
EBA-l on tarbijakaitses väga oluline roll, sest
ta edendab finantstoodete, eelkõige hüpoteekide, eralaenude, säästutoodete, krediit- ja
deebetkaartide, arvelduskontode ja makseteenuste turu läbipaistvust, lihtsust ja õiglust.
Samuti teostab EBA uute ja olemasolevate finantsteenuste järelevalvet eesmärgiga edendada turgude turvalisust ja usaldusväärsust.
Tarbijakaitse
EBA on teinud põhjalikku tööd hüpoteeklae
nude valdkonnas ning avaldanud muu hulgas
arvamused vastutustundliku hüpoteeklae
nude andmise hea tava ja makseraskustes
hüpoteeklaenuvõtjate kohtlemise hea tava
kohta. Samuti töötas EBA välja oma esimese
tarbijakaitset käsitleva regulatiivse 
tehnilise
standardi ja korraldas sellel teemal konsul
tatsiooni; standardiga nähakse ette hüpoteek
laene pakkuvate krediidivahendajate kutse
alase vastutuskindlustuse minimaalne suurus.
Lisaks avaldas EBA tarbijasuundumuste aastaaruande, mis aitab tuvastada EBA 2014. aasta prioriteedid. Aruandes esitatakse järgmised
tarbijaküsimused:
 läbipaistvus ja tarbijate tasud;
 finantstoodete pahatahtliku müügi maht;
 välisvaluutas laenud, laenumaksekindlustus ja keerukad tooted;
 pangateenusteks kasutatava uue tehnoloogia turvalisus;
 uued vahendite kaasamise viisid, näiteks
ühisrahastamine.
2013. aastal tegid kolm Euroopa järelevalveasutust koostööd, et töötada välja pangandus-, investeerimis- ja kindlustusvaldkonna
finantstoodete ja -teenuste tarbijate kaebuste käsitlemise ühtsed nõuded. Nad avaldasid
ka ühisseisukoha tootejärelevalve- ja -juhtimisprotsesside kohta seoses finantstoodete

väljatöötamisega. EBA jätkab seda tegevust
2014. aastal ja töötab välja üksikasjalikumad
nõuded konkreetselt selliste pangandustoodete jaoks nagu hüpoteeklaenud, eralaenud ja
krediitkaardid.
Finantsinnovatsiooni järelevalve
EBA on analüüsinud finantsinnovatsiooni tarbijakaitse aspektist ja avaldanud selle raames
arvamuse börsil kaubeldavate fondide riskijuhtimise hea tava kohta, aitamaks tagada,
et finantseerimisasutused haldavad börsil
kaubeldavate fondide võimalikke riske asjakohaselt. EBA avaldas ka tarbijatele suunatud
hoiatuse hinnavahelepingutesse investeerimise ohtude kohta. Kõige olulisem on aga,
et EBA avaldas hoiatuse virtuaalvaluutade (nt
bitcoin) riskide kohta. See oli tugev ja õigeaegne märguanne EBA poolt, millega teatati
tarbijatele, et virtuaalvaluutasid veel ei reguleerita ja nende maksevahendina kasutamisel
on märkimisväärsed riskid. Järgmisena tuleb
hinnata, kas virtuaalvaluutasid saab reguleerida ja kas neid peaks reguleerima.
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Horisontaalne üksus koordineeris ka riiklikele
pädevatele asutustele suunatud valdkondlikku ja valdkonnaülest järelevalvekoolitust. EBA
korraldas ühise järelevalvekultuuri arendamise eesmärgi osana 2013. aastal 12 valdkondlikku ja 19 valdkonnaülest koolitusüritust, et
levitada Euroopa Liidus usaldusväärseid järelevalvetavasid.
EBA töö teine oluline osa on korraldada riikide
pädevate asutuste vastastikuseid eksperdihinnanguid, milles käsitletakse selliseid valdkondi nagu riikide asutuste ressursside piisavus,
juhtimistavad, Euroopa Liidu õiguse ja järelevalvetava kohaldamise kooskõla ning parima
tava tuvastamine. 2013. aastal korraldas EBA
vastastikused eksperdihinnangud, kas riikide
pädevad asutused järgivad EBA stressitesti
suuniste teatud aspekte.

Poliitikaanalüüs ja koordineerimine
Koostöö Euroopa Liidu väliste riikidega
EBA dokumentide kvaliteedi tagamine
Kõik EBA väljatöötatavad regulatiiv- ja järelevalvedokumendid (sh tehnilised standardid,
suunised, arvamused ja soovitused) läbivad
hoolika asutusesisese hindamise. EBAs on
moodustatud eraldi horisontaalne üksus, kes
annab juriidilist nõu ja juhiseid, kuidas tagada, et poliitikaotsused rajaneksid kvaliteetsel
andmeanalüüsil ja mõju hinnataks nõuetekohaselt.
Regulatiiv- ja järelevalvedokumentide väljatöötamisel konsulteerib EBA sidusrühmadega
ja vahetab nendega arvamusi. Tavaliselt avaldatakse ametlik konsultatsioonidokument,
millele turuosalised saavad kirjalikult vastata.
EBA korraldab ka kõigi oma regulatiivdokumentide avaliku arutelu. Lisaks konsulteerib
EBA süstemaatiliselt pangandussektori sidusrühmade koguga, et arvestada oma tegevuses turuosaliste, pangandussektori esindajate, tarbijaorganisatsioonide, finantstoodete
kasutajate ja teadlaste seisukohtadega.
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EBA suhtleb korrapäraselt kolmandate riikide
reguleerivate ja järelevalveasutuste, eksperdirühmade ja rahvusvaheliste finantsstandardite kehtestajatega. Peale selle on EBA
korrapäraselt osalenud Euroopa Komisjoni finantsturgude reguleerimise dialoogides, sealhulgas dialoogis Venemaa, Jaapani ja Ameerika Ühendriikidega.
EBA on teinud koostööd mitme rahvusvahelise asutusega, näiteks Baseli pangajärelevalve
komiteega (BCBS) ja finantsstabiilsuse nõukoguga (FSB), ning vahetanud korrapäraselt
teavet Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF).
Ühiskomitee
Kolm Euroopa järelevalveasutust koordineerivad oma tegevust, eelkõige valdkonnaülestes
küsimustes. 2013. aastal keskendus ühiskomitee eelkõige tarbijakaitsele, valdkonnaüle
sele riskijärelevalvele ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi (ESFS) hindamisele.
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Igapäevane tegevus
Finantsjuhtimine
EBA tegi 2013. aasta eelarve parema täitmi
se nimel mitu täiendust, et tagada raha
vahendite parem juhtimine ja kontroll. EBA
tegevuse edukust finantsjuhtimisel kinnitavad
mitu 2013. aasta auditit, kus ei leitud olulisi
probleeme – see näitab, et EBA täidab hoolikalt varasemaid soovitusi ja täiustab pidevalt
oma menetlusi. Eelarve täitmise tase (kulukohustuste kogusumma / kogueelarve) oli
2013. aastal 90% ja see paranes eelmise aastaga võrreldes.
Personal
EBA võttis tööle 25 ajutist töötajat ja 10 liikmesriikide lähetatud eksperti, millega suurenes töötajate koguarv 2013. aasta lõpuks
124ni; säilitati EBA jaoks oluline personali
geograafiline mitmekesisus ja sooline tasakaal.
Teave
EBA pressi- ja teabetegevus tagas praktilise
teabe õigeaegse ja tõhusa esitamise sidusrühmadele ja meediale. Selle eesmärk oli
selgitada EBA rolli, eesmärke ja tegevust ning
soodustada nende mõistmist ja kõigi huvirühmade omavahelist suhtlust. Üks tippsaavutusi oli uue kujundusega veebilehe kasutusele
võtmine juunis. Veebilehel liikumine on nüüd
lihtsam ning juurdepääs teabele ja olulistele vahenditele kergem. Samuti on veebilehel
uusi ja uuendatud osi (EBA reguleeriv tegevus,
ühtsed eeskirjad, küsimuste ja vastuste vahend ning teave tarbijatele).
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Infotehnoloogia
2013. aastal valmis suur IT-taristu teenuste
projekt, millega loodi alus praegustele ja tulevastele IT-teenustele.
Suuri jõupingutusi tehti mitme projekti rakendamiseks kooskõlas kinnitatud IT-strateegiaga, sealhulgas:
 finantsraamistiku ja üldise õigusraamistiku
avaldamine eesmärgiga suurendada korraldatud teabe võrreldavust ja ühtlustada Euroopa Liidu regulatiivstandardid;
 peaaegu reaalaegse krediidiasutuste registri loomine;
 järelevalveteabe kogumise tehnilise platvormi täiustamine, hooldamine ja kasutamine.
Sisekontrollistandardid
Nähtavat edu on saavutatud ka sisekontrollistandardite rakendamisel. Euroopa Komisjoni siseauditi talitus külastas EBAt aasta
alguses ja leidis, et sisekontrollistandardite
rakendamisel on tehtud märkimisväärseid
edusamme. EBA on välja töötanud tegevuskava valdkondades, mida hindamisel soovitati
parandada.
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2013. aasta sündmused
ja põhinäitajad

JAANUAR
ESMA ja EBA võtavad Euribori tugevdamise ja korraldatud näitajate kindlaksmääramise meetmeid
EBA konsulteerib Euroopa Liidus kehtivate korraldatud näitajate kindlaksmääramise põhimõtete teemal
EBA soovitab Euroopa Liidu suurtel piiriülestel pangakontsernidel välja töötada finantsseisundi taastamise kavad
EBA avaldab Euroopa Liidu pangandussüsteemi riskihindamisaruande (jaanuar 2013)

VEEBRUAR
EBA avaldab kapitalinõuete määruses sätestatud suurema vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse
aruteludokumendi
EBA konsulteerib likviidsuskattekordajaga seotud väga likviidsete varade määratlemise teemal
EBA vahearuanne riskiga kaalutud varade järjepidevuse kohta pangaportfellis
ESMA ja EBA hoiatavad investoreid hinnavahelepingute eest

MÄRTS
EBA avaldab arvamuse börsil kaubeldavate fondide riskijuhtimise hea tava kohta
Euroopa järelevalveasutused esitavad Euroopa Komisjonile ühiskirja korraldatud näitajate kindlaksmääramise võimaliku õigusraamistiku
kohta
EBA konsulteerib finantsseisundi taastamise kavade regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib seoses regulatiivse tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb krediidi-, turu- ja operatsiooniriski hindamise asutusesiseste
meetodite laienduste ja muudatuste tähtsuse hindamise tingimusi
EBA avaldab krediidiasutuste registri ajakohastatud andmed
EBA avaldab järelevalvearuandluse nõuete rakendusliku tehnilise standardi eelnõu muudatused
EBA avaldab tarbijasuundumuste aruande
EBA konsulteerib andmeelementide mudeli teemal, mis on seotud finantsvõimenduse määra järelevalvearuandluse nõuete rakendusliku
tehnilise standardi eelnõuga
EBA konsulteerib andmeelementide mudeli teemal, mis on seotud likviidsuskatte ja stabiilse rahastamise järelevalvearuandluse nõuete
rakendusliku tehnilise standardi eelnõuga
EBA avaldab Basel III järelevalve tulemused seisuga 30. juuni 2012
EBA konsulteerib varade koormamise aruandluse teemal
EBA konsulteerib hoidumise ja mittetäitmise järelevalvearuandluse rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal

APRILL
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee teeb ettepaneku võtta valdkonnaüleste riskide ohjamise meetmeid

MAI
EBA soovitab järelevalveasutustel vaadata läbi varade kvaliteet ja kohandada järgmise kogu Euroopa Liitu hõlmava stressitesti ajakava
EBA konsulteerib alusvaratehingutega seoses omavahel seotud klientide rühma suhtes kliendi või koguriskipositsiooni kindlaksmääramise
regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib asutusespetsiifiliste usaldatavusnõuete rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
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EBA konsulteerib finantsseisundi taastamise kavade hindamise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate stsenaariumide regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib tasu saamise eesmärgil olulise riski võtjate määratlemise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib pädevale asutusele esitatava teabe regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib väärtpaberistamisega seotud säilitamiseeskirjade regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib tururiski standardmeetodi turu mõiste määratluse ja optsiooniriskide regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib välisvaluutalaenude andmise kapitalimeetmete suuniste kavandi teemal
EBA konsulteerib likviidsuse regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib omavahendite regulatiivse tehnilise standardi teemal (III osa)

JUUNI
ESMA ja EBA avaldavad korraldatud näitajate lõplikud põhimõtted
EBA võtab kasutusele uue kujundusega veebilehe
EBA avaldab vastutustundliku hüpoteeklaenude andmise ja makseraskustes laenuvõtjate kohtlemise hea tava
EBA avaldab 2012. aasta aruande
EBA konsulteerib tugeva korrelatsiooniga valuutade ja asjakohaselt diversifitseeritud indeksite rakendusliku tehnilise standardi eelnõude
teemal
EBA konsulteerib kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise tehniliste aspektide suuniste kavandi teemal
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee korraldab esimese tarbijakaitsepäeva

JUULI
EBA nimetab ametisse eesistuja uue asendusliikme ja juhatuse liikmed
EBA võtab kasutusele uue ühise eeskirjade kogumiku küsimuste ja vastuste vahendi
EBA konsulteerib krediidiväärtuse korrigeerimise riski regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib päritolu- ja vastuvõtva riigi pädevate asutuste teabevahetuse regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib teabe järelevalveasutustes avalikustamise rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib usaldusväärse hindamise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib keskse vastaspoole hüpoteetilise kapitali rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA esitab Euroopa Liidu pankade suure sissetulekuga töötajate andmed
EBA konsulteerib investeerimisühingute omavahendite nõuete regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA avaldab Euroopa Liidu pangandussektori riskide ja probleemide aruande (juuni 2013)
EBA konsulteerib enda emiteeritud pandikirjade tiheda seose regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA avaldab kapitali säilitamise soovituse
EBA algatab usaldusväärse hindamise kvantitatiivse mõju-uuringu
EBA avaldab omavahendite ja krediidiriski korrigeerimise esimese lõpliku regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
EBA avaldab järelevalvearuandluse nõuete rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
Euroopa järelevalveasutused avaldavad finantskonglomeraatide direktiivis sätestatud arvutusmeetodite järjepideva kohaldamise regulatiivse
tehnilise standardi eelnõu
EBA konsulteerib kauplemisportfelli võlainstrumentide spetsiifilise riski regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal

AUGUST
EBA konsulteerib suurema vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse suuniste kavandi teemal
EBA algatab õiglases väärtuses hinnatava realiseerimata kasumi võimaliku käsitlemise arutelu
EBA avaldab Euroopa Liidu pankade pangaportfellis olevate riskiga kaalutud varade järjepidevuse teise vahearuande

11

E ur o o pa

P angandusj ä relevalve

SEPTEMBER
EBA konsulteerib oluliste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha tuvastamise meetodite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
teemal
Euroopa järelevalveasutused juhivad tähelepanu valdkonnaülestele riskidele
EBA konsulteerib XBRL-vormingus teise tasandi aruandluse süsteemi kavandi teemal
EBA avaldab Basel III järelevalve tulemused seisuga 2012. aasta lõpp
EBA avaldab enda emiteeritud pandikirjade puhul tiheda seose regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu

OKTOOBER
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee avaldab 2014. aasta tööprogrammi
EBA avaldab 2014. aasta tööprogrammi
EBA avaldab pangandussektori sidusrühmade kogu ametiaja lõpparuande
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee avaldab finantskonglomeraatide loetelu
EBA avaldab mittetäitmise ja hoidumise aruandluse nõuete rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA konsulteerib likviidsusnõuete regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib muutuvtasule kohaldatava diskontomäära suuniste kavandi teemal
EBA konsulteerib finantsvõimenduse määra avalikustamise rakendusliku tehnilise standardi eelnõu teemal
EBA konsulteerib juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (LEI) kasutamise teemal
EBA avaldab Euroopa Liidu pangandussektori riskinäidikud
EBA avaldab varade koormamise rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu

NOVEMBER
ESMA ja EBA konsulteerivad investeerimis- ja pangandussektori kaebuste käsitlemise suuniste teemal
Euroopa järelevalveasutused konsulteerivad krediidireitingutele mehaanilise tuginemise kaotamise teemal
EBA avaldab vastastikuse eksperdihinnangu stressitesti suuniste rakendamise kohta
EBA avaldab vastuse Philippe Maystadti aruandele „Should IFRS standards be more European?” („Kas rahvusvahelised
finantsaruandlusstandardid peaksid olema rohkem Euroopa-kesksed?”)
EBA konsulteerib omavahendite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu teemal
Euroopa järelevalveasutused avaldavad ühisseisukoha tootejärelevalve- ja -juhtimisprotsesside kohta
EBA esitab Euroopa Liidu pankade suure sissetulekuga töötajate 2012. aasta andmed

DETSEMBER
EBA avaldab pädevate reguleerivate asutuste poolt järelevalvearuandluse XBRL-vormingus edastamise süsteemi
EBA avaldab krediidi- ja operatsiooniriski hindamise asutusesiseste meetodite laienduste ja muudatuste tähtsuse hindamise tingimuste
regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab alusvaratehingutega seoses omavahel seotud klientide rühma suhtes kliendi või koguriskipositsiooni kindlaksmääramise
regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab suurema vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse suunised
EBA avaldab järelkontrolli kokkuvõtte pankade läbipaistvuse kohta nende 2012. aasta aruannetes
EBA konsulteerib globaalsete süsteemselt oluliste asutuste metoodika teemal
EBA hoiatab tarbijaid virtuaalvaluutade eest
EBA lepib kokku tasustamisega seoses kindlaks määratava personali määratluse
EBA avaldab pädevale asutusele esitatava teabe regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab omavahendite regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu
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EBA avaldab asutusespetsiifiliste usaldatavusnõuete ühisotsuse rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab päritolu- ja vastuvõtva riigi pädevate asutuste teabevahetuse regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab 2013. aasta kogu Euroopa Liitu hõlmanud läbipaistvuse hindamise tulemused
EBA konsulteerib väärtpaberistamistehingute krediidiriski olulise osa ülekandmise teemal
EBA avaldab väärtpaberistamise säilitamiseeskirjade regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab tururiski regulatiivse ja tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab riskiga kaalutud varade võrreldavuse ja protsüklilisuse aruanded
EBA avaldab täiendava likviidsuse jälgimise parameetrite rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA konsulteerib hüpoteeklaene pakkuvate krediidivahendajate kutselise vastutuskindlustuse vähimsuuruse teemal
EBA algatab järelevalve all oleva likviidsus- ja rahastamisriski hindamismetoodika arutelu
EBA avaldab keskse vastaspoole hüpoteetilise kapitali aruandluse rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA avaldab järelevalveasutuste teabe avaldamise rakendusliku tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA annab realiseerimata kasumi võimaliku käsitlemise kohta tehnilist nõu
EBA konsulteerib krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud mõistete ja vormide teemal
EBA avaldab Euroopa Liidu pangandussektori riskide ja probleemide aruande
EBA avaldab krediidipositsioonide geograafilise asukoha tuvastamise regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu
EBA konsulteerib koormatud ja koormamata varade avaldamise teemal
EBA avaldab likviidsusaruanded
EBA avaldab riskiturbeta välisvääringus laenu saajate suhtes järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise raames kohaldatavate
kapitalimeetmete lõplikud suunised
EBA avaldab tururiski ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski regulatiivse tehnilise standardi lõpliku eelnõu
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2013. aasta arvudes
Avalikke konsultatsioone

56

Avalikke arutelusid

34

Euroopa Komisjonile esitatud lõplikke regulatiivsete tehniliste standardite eelnõusid

36

Euroopa Komisjonile esitatud lõplikke rakenduslike tehniliste standardite eelnõusid

21

Avaldatud lõplikke suuniseid

2

Soovitusi riikide pädevatele asutustele

4

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile suunatud arvamusi

6

Komisjoni tehnilisi nõustamisi

1

Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogule (IASB) suunatud märkusi raamatupidamise
kohta

4

Rahvusvahelisele Auditeerimise ja Kindlustusstandardite Nõukogule (IAASB) suunatud märkusi
auditeerimise kohta

2

Valmis vastastikuseid eksperdihinnanguid

1

Järelevalvenõukogu koosolekuid

14

10

Juhatuse koosolekuid

7

Pangandussektori sidusrühmade kogu koosolekuid

7
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Regulatiivtegevuse põhinäitajad
Teema

Regulatiivtulemid

Rahapesuvastane võitlus

Ühiskomitee aruanne riskipõhise järelevalve kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamisel

Basel III järelevalve

Basel III järelevalve aruanne – tulemused 30. juuni 2012 andmete alusel
Basel III järelevalve aruanne – tulemused 31. detsembri 2012 andmete alusel

Korraldatud näitajate kindlaksmääramine

Korraldatud näitajate Euroopa Liidus kindlaksmääramise põhimõtete konsultatsioon
Pankade Euribori paneelis osalemisega seotud tegevuse järelevalve soovitused
ESMA ja EBA põhimõtted korraldatud näitajate kindlaksmääramise kohta Euroopa Liidus

Järelevalvekolleegium

Asutusespetsiifiliste usaldatavusnõuete ühisotsuste rakendusliku tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Asutusespetsiifiliste usaldatavusnõuete ühisotsuste rakendusliku tehnilise standardi lõplik
eelnõu

Tarbijakaitse ja finantsinnovatsioon

Hüpoteeklaene pakkuvate krediidivahendajate kutselise vastutuskindlustuse regulatiivse
tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
ESMA ja EBA konsultatsioon investeerimis- ja pangandussektori kaebuste käsitlemise
suuniste teemal
Arvamus börsil kaubeldavate fondide riskijuhtimise hea tava kohta
Arvamus makseraskustes hüpoteeklaenuvõtjate kohtlemise hea tava kohta
Arvamus vastutustundliku hüpoteeklaenude andmise hea tava kohta
Euroopa järelevalveasutuste põhimõtted seoses tootjate tootejärelevalve- ja
-juhtimisprotsessidega
Hoiatus investoritele hinnavahelepingute kohta
Hoiatus virtuaalvaluutade kohta
Tarbijasuundumuste aruanne – tarbijakaitse järelevalve probleemid aastatel 2012–2013

Krediidirisk

Krediidiväärtuse korrigeerimise riski regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Oluliste krediidipositsioonide geograafilise asukoha tuvastamise meetodi regulatiivse
tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
EBA, EIOPA ja ESMA konsultatsioon Euroopa järelevalveasutuste suunistes ja soovitustes
krediidireitingutele mehaanilise tuginemise kaotamise teemal
Krediidiriskiga korrigeerimise arvutamise regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
Oluliste krediidipositsioonide geograafilise asukoha tuvastamise meetodi regulatiivse
tehnilise standardi lõplik eelnõu

Euroopa Liidu kapitali uuring

Kapitali säilitamise soovitused
Varade kvaliteedi läbivaatamise soovitused

Finantskonglomeraadid

Finantskonglomeraatide tasandil nõutava kapitali kindlaksmääramise arvutusmeetodite
ühtsete kohaldamistingimuste ühise regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu

Suur riskide kontsentreerumine

Alusvaratehingutega seoses omavahel seotud klientide rühma suhtes koguriskipositsiooni
kindlaksmääramise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Alusvaratehingutega seoses omavahel seotud klientide rühma suhtes koguriskipositsiooni
kindlaksmääramise regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
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Teema

Regulatiivtulemid

Likviidsusrisk

Erineva vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse suuniste kavandi
konsultatsioon
Keskpanga määratud ja tehingute tegemisel aktsepteeritava väga piiratud tagatist kasutavate
valuutade loetlemise rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Täiendavate likviidsuse jälgimise parameetrite rakendusliku tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Selliste valuutade, mille puhul likviidsete varade põhjendatud nõudlus ületab nende
kättesaadavust, rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Täiendavate likviidsete vahendite väljavoolu regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Lubatud valuutadega seotud erandite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud mõistete ja vormide konsultatsioon
Väga likviidsete varade määratlemise konsultatsioon
Erineva vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse suuniste kavandi
aruteludokument
Täiendavate likviidsuse jälgimise parameetrite rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu
Erineva vahendite väljavooluga jaehoiuste likviidsusega seotud aruandluse lõplikud suunised
Väga kvaliteetsete likviidsete varade ja kvaliteetsete likviidsete varade ühtsete mõistete ning
likviidsete varade tegevusnõuete aruanne
Likviidsusmeetmete mõjuhinnangu aruanne

Turutaristu

Keskse vastaspoole hüpoteetilise kapitali rakendusliku tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Keskse vastaspoole hüpoteetilise kapitali rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu

Tururisk

Turu mõiste regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Tururiski standardmeetodi muude optsiooniriskide kui deltariski regulatiivse tehnilise
standardi eelnõu konsultatsioon
Tihedalt seotud valuutade rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Kauplemisportfellis sisalduva konkreetse riski olulisuse piirmäärade määratlemise
regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Piisavalt diversifitseeritud indeksite rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Usaldusväärse hindamise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Turu mõiste regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
Tururiski standardmeetodi muude optsiooniriskide kui deltariski regulatiivse tehnilise
standardi lõplik eelnõu
Tihedalt seotud valuutade rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu
Kauplemisportfellis sisalduva konkreetse riski olulisuse piirmäärade määratlemise
regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
Piisavalt diversifitseeritud indeksite rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu

Mudelite valideerimine

Krediidi-, turu- ja operatsiooniriski hindamise asutusesiseste meetodite laienduste
ja muudatuste tähtsuse hindamise tingimuste regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Krediidi-, turu- ja operatsiooniriski hindamise asutusesiseste meetodite laienduste ja
muudatuste tähtsuse hindamise tingimuste regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
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Muud teemad

Pädevate asutuste avaldatava järelevalveteabe vormi, liigenduse, sisu ja iga-aastase
avaldamiskuupäeva rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
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Pädevate asutuste avaldatava järelevalveteabe vormi, liigenduse, sisu ja iga-aastase
avaldamiskuupäeva rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu
Omavahendid

Investeerimisühingute omavahendite nõuete regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Omavahendite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon (3. osa)
Omavahendite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon (4. osa)
Ülemaailmselt süsteemselt oluliste asutuste tuvastamise tehniliste standardite eelnõu ja
suuniste konsultatsioon
Komisjoni tehnilise nõustamise aruteludokument seoses õiglases väärtuses hinnatava
realiseerimata kasumi võimaliku käsitlemisega
Omavahendite avalikustamise rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu
Omavahendite avalikustamise regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu (1. osa)
Omavahendite regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu (2. osa)
Omavahendite regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu (3. osa)
Omavahendite müümise kasumi regulatiivse tehnilise standardi lõplik kavand
Komisjoni tehniline nõustamine seoses õiglases väärtuses hinnatava realiseerimata kasumi
võimaliku käsitlemisega

Pädevatele asutustele teabe esitamine ja
filiaalide järelevalve

Pädevale asutusele esitatava teabe regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Teabevahetuse regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Pädevale asutusele esitatava teabe regulatiivse standardi ja rakendusliku tehnilise standardi
lõplik eelnõu
Teabevahetuse regulatiivse standardi ja rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu

Finantsseisundi taastamine ja
kriisilahendus

Finantsseisundi taastamise kavade sisu regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Finantsseisundi taastamise kavade hindamise regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon
Finantsseisundi taastamise kavade stsenaariumide regulatiivse tehnilise standardi eelnõu
konsultatsioon

Tasustamine

Tasu saamise eesmärgil olulise riski võtjate määratlemise regulatiivse tehnilise standardi
eelnõu konsultatsioon
Muutuvtasule diskontomäära suuniste kavandi konsultatsioon
Tasu saamise eesmärgil olulise riski võtjate määratlemise regulatiivse tehnilise standardi
lõplik eelnõu
Suure sissetulekuga isikute aruanne (2010. ja 2011. aasta andmed)
Suure sissetulekuga isikute aruanne (2012. aasta andmed)
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Teema

Regulatiivtulemid

Riskiga kaalutud varad

Kauplemisportfellis sisalduvate riskiga kaalutud varade järjepidevuse EBA hindamise
vahetulemuste aruanne
Kauplemisportfellis sisalduvate riskiga kaalutud varade järjepidevuse EBA hindamise
ajakohastatud vahetulemuste aruanne
Riskiga kaalutud varade järjepidevuse kolmas vahearuanne – väikesed ja keskmise
suurusega ettevõtted ning elamukinnisvara hüpoteegid
Sisereitingutel põhineva meetodi võrreldavuse ja protsüklilisuse kokkuvõttearuanne
Turu riskiga kaalutud varade muutlikkuse aruanne
Sisereitingutel põhineva meetodi korral kohaldatavate kapitalinõuete protsüklilisuse aruanne
Järelevalveasutuste eeskirjade ja tavade võrreldavuse aruanne

Väärtpaberistamine ja pandikirjad

Asutuse pandikirjade väärtuse ja asutuse enda krediidiriskiga seotud varade väärtuse tiheda
seose regulatiivse tehnilise standardi eelnõu konsultatsioon
Väärtpaberistamise säilitamiseeskirjade regulatiivse ja rakendusliku tehnilise standardi
eelnõu konsultatsioon
Väärtpaberistamistehingutega seoses krediidiriski olulise osa ülekandmise suuniste kavandi
konsultatsioon
Asutuse pandikirjade väärtuse ja asutuse enda krediidiriskiga seotud varade väärtuse tiheda
seose regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
Materiaalse netoosaluse säilitamise ja muude ülekantud krediidiriski riskipositsioonide
nõuete regulatiivse tehnilise standardi lõplik eelnõu
Täiendavate riskikaalude rakendamise järelevalvetavade ühtlustamise rakendusliku tehnilise
standardi lõplik eelnõu

Järelevalve aruandlus

Finantsvõimenduse määra järelevalve aruandluse nõuete tehniliste standardite
andmeelementide mudeli konsultatsioon
Likviidsuskatte ja stabiilse rahastamise järelevalve aruandluse nõuete tehniliste standardite
andmeelementide mudeli konsultatsioon
Varade koormatuse aruandluse rakenduslike tehniliste standardite eelnõu konsultatsioon
Hoidumise ja mittetäitmise järelevalve aruandluse rakenduslike tehniliste standardite eelnõu
konsultatsioon
XBRL-vormingus teise tasandi järelevalvearuandluse süsteemi kavandi konsultatsioon
Juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (LEI) kasutamise soovituse konsultatsioon
Järelevalve aruandluse rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu
Hoidumise ja mittetäitmise järelevalve aruandluse rakendusliku tehnilise standardi lõplik
eelnõu
Varade koormatuse järelevalve aruandluse rakendusliku tehnilise standardi lõplik eelnõu

Järelevalve läbivaatamise ja hindamise
protsess (SREP) ning teine sammas

Välisvaluutas laenude andmisel kohaldatavate kapitalimeetmete suuniste kavandi
konsultatsioon
Kauplemisportfellivälise tegevuse intressiriski juhtimise tehniliste aspektide suuniste
kavandi konsultatsioon
Järelevalve läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ning teise samba suuniste kavandi
aruteludokument
Riskiturbeta välisvääringus laenu saajate järelevalve läbivaatamise ja hindamise protsessi
raames kohaldatavate kapitalimeetmete lõplikud suunised

Läbipaistvus ja kolmas sammas

Koormatud ja koormamata varade avalikustamise suuniste kavandi konsultatsioon
Järelkontrolli aruanne pankade läbipaistvuse kohta nende 2012. aasta kolmanda samba
aruannetes
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EBA regulatiivdokumendid
TEHNILISED STANDARDID
EBA töötab välja tehnilised standardid,
kui Euroopa institutsioonid volitavad
teda selleks direktiivi või määrusega
(esimese tasandi õigusaktid). Standardid on tehnilised ja nende sisu piirab
esimese tasandi õigusaktiga antud volitus. Need aitavad välja töötada ühist
eeskirjade kogumikku Euroopa Liidu
pankadele.
Euroopa Komisjon võtab tehnilise standardi eelnõu ametlikult vastu kolme
kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui
peab seda ebaproportsionaalseks või
liidu õigusega vastuolus olevaks. Euroopa Parlamendil ja nõukogul on õigus
teatud tehnilisi standardeid (nn regulatiivsed tehnilised standardid) kontrollida. Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
järel muutub standard õiguslikult siduvaks ja seda kohaldatakse vahetult kõigis liikmesriikides.
SUUNISED JA SOOVITUSED

Riikide ametiasutused ja finantseerimisasutused peavad võtma mis tahes
meetmeid, et neid suuniseid ja soovitusi järgida (põhimõttel „täida või põhjenda”). Riikide ametiasutused peavad
EBA-le teatama, kas nad järgivad suuniseid ja soovitusi, ning EBA avaldab
suuniste ja soovituste järgimise kokkuvõtlikud tabelid koos järgimata jätmise
põhjustega.
ARVAMUSED
EBA esitab arvamuste kaudu Euroopa
institutsioonidele ja riikide ametiasutustele seisukohad järelevalve- ja regulatiivküsimuste kohta. See hõlmab
komisjonile tehnilise nõu andmist, kui
komisjon koostab esimese tasandi õigusaktide täiendamiseks nn delegeeritud õigusakte. Delegeeritud õigusaktid
on väga olulised, sest neis täpsustatakse õigusaktide teatud aspekte, ja komisjon arvestab EBA ekspertide tehniliste nõuannetega.

Need esitatakse eesmärgiga kehtestada ühtsed, tõhusad ja toimivad järelevalvetavad ning tagada liidu õiguse
ühetaoline kohaldamine.
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Järelevalve põhinäitajad
EBA esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu dispersioonimõõdikud (mediaan, keskmine,
kvartiilidevaheline ulatus, 5. ja 95. protsentiil)
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%
1515%
%
1313%
%
1111%
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11,7%
11,0%

11,2%

juuni 2012

detsember 2012

10,0%

99%
%
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%
55%
%

detsember 2011

juuni 2013

EBA kindlaks tehtud kolleegiumide arv (2013)

Tähelepaneliku jälgimise
all olevad kolleegiumid

Kolmandate riikide kolleegiumid

43

10

52
Muud kolleegiumid

Kolleegiumide ja kriisijuhtimisrühmade koosolekud, kus EBA töötajad osalesid

20
Järelevalvekolleegiumide koosolekud

71

Kokku

114

23

20

Kriisijuhtimisrühmade
koosolekud

Järelevalvekolleegiu
mide telekonverentsid
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Põhilised finantsnäitajad
2013. aasta eelarve täitmine
Jaotis

Eelarve

Kulukohustused

Kulukohustused (%)

Makstud

Makstud (%)

I: personalikulud

15 277 408

13 236 632

87%

12 985 781

98%

II: halduskulud

5 748 289

5 650 265

98%

3 675 753

65%

III: tegevuskulud

4 941 663

4 552 204

92%

2 901 001

64%

25 967 360

23 439 100

90%

19 562 535

83%

KOKKU

15 277 408

Eelarve

5 748 289

4 941 663
 I: personalikulud
 II: halduskulud
 III: tegevuskulud

13 236 632

Kulukohustused

0
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5 650 265

4 552 204

15

20
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30
miljonit eurot
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Personali põhinäitajad
Töötajate arvu suurenemine
140
 Riikide lähetatud eksperdid
 Lepingulised töötajad

120

 Ajutised töötajad
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Detsember

November

Oktoober

September

August

Juuli

Juuni

Mai

Aprill

Märts

Veebruar

Jaanuar
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