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Kopsavilkums
Par EBI
Eiropas Banku iestāde (EBI) ir neatkarīga Ei
ropas Savienības (ES) iestāde, kas strādā,
lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu
prudenciālu regulējumu un uzraudzību visā ES
banku nozarē. Tās vispārējie mērķi ir uzturēt
finanšu stabilitāti ES un aizsargāt banku no
zares veselumu, efektivitāti un pienācīgu
funkcionēšanu.
Galvenais EBI uzdevums ir veicināt vienota
noteikumu kopuma radīšanu banku nozarē
ar mērķi nodrošināt vienotu saskaņotu
prudenciālo noteikumu kopumu finanšu
iestādēm visā ES. Iestādei arī ir svarīga
loma uzraudzības prakses konverģences
sekmēšanā, un tai ir dots uzdevums novērtēt
riskus un ievainojamību ES banku nozarē.
EBI ir dibināta 2011. gada 1. janvārī pašā
finanšu krīzes karstumā kā daļa no Eiropas
Finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS), un
tā pārņēma visus savas priekšgājējas, Ei
ropas Banku uzraudzītāju komitejas (CEBS),
pienākumus un uzdevumus.

2014. gada ES iestāžu pārskats par EBI
Eiropas Parlaments, ES Padome, Ei
ropas Komisija un Eiropas Revīzijas palāta
2014. gadā veica pirmo visaptverošo pārskatu
par Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI) un
EFUS kopš to dibināšanas 2011. gadā. Tāpēc
2014. gads bija svarīgs EBI un arī pārējām EUI.
Eiropas Komisijas 2014. gada augustā
publicēto ziņojumu sagatavoja atbilstīgi EUI
regulas 81. pantam, saskaņā ar kuru Komisi
jai ik pēc trim gadiem ir jāpublicē vispārējs
ziņojums par pieredzi, kas iegūta, balstoties
uz EUI darbību. Pirms tam 2014. gada februārī
bija publicēts Eiropas Parlamenta ziņojums,
kas bija pamatots ar Parlamenta pasūtītā un
grupas “Mazars” konsultantu veiktā pētījuma
konstatējumiem. Pēc tam 2014. gada jūlijā
Eiropas Revīzijas palāta publicēja speciālu
ziņojumu par EBI sniegumu finanšu krīzes
laikā, savukārt 2014. gada novembrī pieņēma
Ekonomikas un finanšu padomes (ECONFIN)
secinājumus par EFUS pārskatiem.
Visas iestādes secināja, ka, neskatoties
uz grūtajiem apstākļiem, EBI ātri izveidoja
labi funkcionējošu organizāciju un panāca
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ievērojamu progresu attiecībā uz tās atzīšanu
par pilntiesīgu iestādi.

2014. gada sasniegumi

Iestādes pozitīvi novērtēja EBI sniegumu,
ņemot vērā tās plašo uzdevumu spektru, jo
īpaši tās nozīmīgo devumu Vienotā noteiku
mu kopuma izstrādāšanā banku nozarē. Tās
atzina, ka tas ir panākts ievērojamu budžeta
un cilvēkresursu ierobežojuma apstākļos,
neatkarīgi no tā, ka ES likumdevēji EBI
nepārtraukti uztic arvien vairāk pilnvarojumu
un uzdevumu.

EBI 2014. gada laikā panāca ievērojamu prog
resu un turpināja būt par izšķirošo ES banku
nozares veseluma un stabilitātes sargātāju.
Ievērojamo sasniegumu vidū bija turp
māka Vienotā noteikumu kopuma bankām
izstrādāšana,
nepārtraukta
uzraudzības
konverģences
un
risku
novērtēšanas
veicināšana, kā arī nepārtraukts darbs, lai
ES banku nozarē nodrošinātu pārredzamību.
Turklāt EBI turpināja pildīt savu pilnvarojumu
aizsargāt patērētājus un kontrolēt finanšu
jauninājumus.

Pārskatos bija iekļauti daži ieteikumi, kā
uzlabot EBI efektivitāti un ražīgumu, jo
īpaši attiecībā uz tās lomu uzraudzības
konverģencē un patērētāju aizsardzībā, kā arī
tās iekšējās pārvaldības procesu uzlabošanā.
Tāpat tās arī atzina EBI juridiskā pilnvaro
juma ierobežojumus dažādās jomās, to
starp attiecībā uz tās lomu stresa pārbaudē,
saistošajā starpniecībā starp kompetentajām
iestādēm un tās iesaisti likumdošanas
sarunās ES līmenī.
EBI atzina pārskatu rezultātus un novērtēja
saņemto pozitīvo vērtējumu, kā arī to, ka ir
atzīts, ka tai ir juridiski ierobežojumi, kas
apgrūtina iespēju pilnībā izvērst tās pilnvaro
jumu.

Vienotā noteikumu kopuma bankām
pabeigšana
Viens no galvenajiem EBI uzdevumiem ir
veicināt Vienotā noteikumu kopuma radīšanu
ES banku nozarē. Ar šo kopumu EBI ieliek
reglamentējošus pamatus saskaņotai vienotai
ES banku nozarei, kas ietver gan eirozonu, gan
arī pārējās zonas. Pildot savu lomu — veicināt
konsekventu Vienotā noteikumu kopuma
piemērošanu visā ES, EBI arī nodrošina
šo noteikumu īstenošanas konverģenci
uzraudzības un noregulējuma praksē.
EBI 2014. gadā šo uzdevumu izpildīja,
izstrādājot 32 saistošus tehniskos standar
tus, 23 ziņojumus, 17 pamatnostādnes un 14
atzinumus un konsultācijas, kas noveda pie
konverģentas pirmā līmeņa banku tiesību
aktu, jo īpaši Kapitāla prasību regulas (KPR),
Kapitāla prasību direktīvas (KPD) un Banku
atveseļošanās un noregulējuma direktīvas
(BRRD), piemērošanas. EBI gāja soli uz priekšu
un sniedza atbildes uz ieinteresēto pušu
jautājumiem par banku nozares regulējuma
pirmā un otrā līmeņa konkrēto noteikumu
piemērošanu.
2014. gadā EBI darbība attiecībā uz Vieno
to noteikumu kopumu ietvēra iekšējo
modeļu izmantošanu, kopīgas ziņošanas
sistēmas, uzraudzības konverģenci, banku
atveseļošanos un noregulējumu, atalgojumu
un progresu pašu kapitāla jomā.
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Uzticības atjaunošana un pārredzamības
uzlabošana
Finanšu krīzes novakarē radās jautājumi
par to, kāpēc, izmantojot banku iekšējos
modeļus, riska svērto aktīvu (RSA) aprēķinos
bija ievērojamas atšķirības. EBI ir strādājusi
pie tā, lai atjaunotu uzticību iekšējo modeļu
izmantošanai kapitāla nolūkiem. Šajā sakarā
Eiropas likumdevēji ir arī atzinuši vajadzību
ieviest vairākas papildu pārbaudes un bilances
attiecībā uz to izmantošanu, bet EBI ir sagata
vojusi vairākus regulatīvos tehniskos standar
tus (RTS) un salīdzināmos kritērijus, lai
uzraudzītāji varētu novērtēt modeļu rezultātus
un palīdzētu uzlabot pārredzamību attiecībā
uz modeļu izmantošanu.
KPR ir ietverts pilnvarojums izstrādāt RTS
ar mērķi saskaņot procesu, kas jāievēro,
kad ievieš izmaiņas iekšējos modeļos. Šos
RTS projektus par iekšējo modeļu, ko iz
manto kredītriskiem un operacionālajiem ris
kiem, paplašināšanas un izmaiņu būtiskuma
novērtēšanas nosacījumiem EBI Eiropas
Komisijai iesniedza 2013. gada beigās (tie
stājās spēkā 2014. gada vidū), bet RTS projek
tus par iekšējo modeļu pieeju tirgus riskam
iesniedz 2014. gada vidū. Papildus tam EBI
izstrādā trīs RTS projektus, lai konkretizētu
metodoloģiju, kas kompetentajām iestādēm
būtu jāievēro, novērtējot iestāžu atbilstību
iekšējo modeļu izmantošanas prasībām
attiecībā uz kredītrisku, tirgus risku un
operacionālo risku. Tos Eiropas Komisijai
iesniegs līdz 2015. gada beigām.
EBI 2014. gadā cīnījās ar bažām par RSA
aprēķinu atšķirībām, nopietni strādājot pie
kapitāla prasību salīdzināmības, kas radīja
lielāku izpratni par RSA konsekvenci. EBI
arī uzlaboja iekšējo modeļu un to rezultātu
pārredzamību, atklājot datus konsekventā
veidā un izmantojot konsekventas definīcijas.
Lai nodrošinātu datu pieejamību un
salīdzināmību, 2014. gadā EBI arī uzsvēra
vajadzību pēc vienotām ziņošanas prasībām.
Tas ir svarīgi ne tikai EBI, bet arī Eiropas
Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) un Vieno
tajam uzraudzības mehānismam (VUM), kas
paļaujas uz salīdzināmiem datiem, lai veiktu
savus pienākumus. Saskaņotas ziņošanas
prasības tagad aptver dažādas jomas, to
starp pašu kapitālu, liela riska darījumus un
likviditātes segumu.

EBI 2014. gadā strādāja pie dažādiem
jautājumiem saistībā ar tirgus infrastruktūrām
un izstrādāja standartus, kas aptver vispārējās
kapitāla prasības, ko piemēros visiem
Centrālajiem
vērtspapīru
depozitārijiem
(CVD); šos standartus pabeigs 2015. gadā.
Koncentrēšanās uz atveseļošanās un
noregulējuma normatīviem
Atbilstoši papildu pienākumiem, kas izriet
no BRRD, EBI koncentrējās uz atveseļošanās
un noregulējuma normatīviem un šajā jomā
izstrādāja vairākus normatīvos dokumentus.
Saistībā ar to pašreiz EBI strādā pie apmēram
40 pamatnostādnēm, Regulatīvajiem tehnis
kajiem standartiem (RTS) un Īstenošanas
tehniskajiem standartiem (ĪTS), kā arī
sniedz konsultācijas Eiropas Komisijai par
deleģētajiem aktiem. Gatavojot normatīvos
dokumentus par šo jautājumu, galvenais
bija samērīguma princips, jo ar to atzīst
daudzveidības nozīmīgumu ES banku sistēmā
un skaidri norāda uz vajadzību izstrādāt
un piemērot noteikumus tādā veidā, lai šo
daudzveidību atzītu un saglabātu.
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Tehnisku konsultāciju sniegšana Eiropas
Komisijai
EBI 2014. gadā deva ievērojamu ieguldījumu
globālajā un ES politikas veidošanā par
vērtspapīrošanu,
publicējot
atzinumu,
apspriedes dokumentu un pamatnostādnes.
Stabila un piesardzīga vērtspapīrošanas tir
gus attīstība ir sākuma pamats kapitāla
tirgu savienībai. Tas sekmēs turpmāku ES
finanšu tirgu integrāciju, palīdzēs daudzvei
dot finansējuma avotus bankām un atbrīvot
kapitālu, kas savukārt uzlabo riska dalīšanu
un atvieglo bankām aizdevumu izsniegšanu
mājsaimniecībām un uzņēmumiem. EBI
2015. gadā sniegs tehniskas konsultācijas Ei
ropas Komisijai par vienkāršu, standartizētu
un pārredzamu produktu radīšanu vērts
papīrošanas tirgū.
EBI publicēja detalizētu ziņojumu par Ei
ropas segto obligāciju sistēmām, norādot uz
vairākām labākajām praksēm, lai nodrošinātu
spēcīgu un konsekventu tiesisko regulējumu.
Eiropas Komisija 2014. gadā lūdza EBI sniegt
tehniskas konsultācijas par deleģētajiem
tiesību aktiem, kas izriet no KPR un KPD, kā
arī no BRRD.
Stabilākas atlīdzības sistēmas sekmēšana
Ar KPD ieviestās izmaiņas tiesību aktos, lai
stiprinātu atalgojuma praksi iestādēs visā
ES, stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī. Gada
laikā EBI izstrādāja RTS projektu kopumu, lai
palīdzētu noteikt tās personāla kategorijas,
kurām ir būtiska ietekme uz iestādes riska
profilu, kā arī izstrādāja citus standartus par
dažādiem atalgojuma politikas aspektiem. EBI
arī publicēja savu gada ziņojumu par apko
potajiem datiem par augsto algu pelnītājiem
banku nozarē laikā no 2010. gada līdz
2012. gadam, un 2015. gadā EBI publicēs atal
gojuma salīdzinošā novērtējuma ziņojumu.
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Vienotā noteikumu kopuma izstrādes procesi
EBI
regulāri
apspriežas
ar
visām
ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka
viņu viedokļus un bažas ņem vērā ES politi
kas veidošanas procesā. EBI darba pamatā
pie Vienotā noteikumu kopuma izstrādes ir
ļoti daudz apspriežu un atbalsta darbību. Tās
ir ietvērušas jautājumu un atbilžu procesu,
ietekmes novērtējuma darbu, juridisko at
balstu tehnisko standartu, pamatnostādņu
un ieteikumu gatavošanā, pareizu Savienības
tiesību piemērošanu, atbilstību globālajiem
standartiem, ieinteresēto pušu iesaistīšanos
un informēšanas pasākumu koordinēšanu, lai
pareizi tās informētu.
Vienotā noteikumu kopuma jautājumu un
atbilžu process
Lai veicinātu KPD IV/KPR īstenošanu, EBI iz
veidoja jautājumu un atbilžu rīku, kas valsts
uzraudzības iestādēm, pārējām iestādēm un
to apvienībām, kā arī citām ieinteresētajām
pusēm piedāvā vienas pieturas saskarni, lai
iesniegtu jautājumus par ES regulējuma prak
tisko piemērošanu un konsekvento īstenošanu
ES banku nozarē.
Ietekmes novērtējums
Veicot savus uzdevumus, tostarp cenšoties
izstrādāt Vienoto noteikumu kopumu, EBI
piemēro labāka regulējuma principu un veic
ietekmes novērtējumu, lai atbalstītu EBI
regulatīvās politikas izstrādi. EBI 2014. gadā
turpināja veikt tās tehnisko standartu,
pamatnostādņu un ieteikumu, kā arī ta
jos ietverto politikas risinājumu izmaksu un
ieguvumu analīzi. Turklāt EBI publicēja di
vus paredzētos ziņojumus par Bāzeles III
vienošanās prasību transponēšanas Eiropas
Savienībā ietekmes kontroli — martā par da
tiem līdz 2013. gada jūnijam, bet septembrī
par datiem līdz 2013. gada decembrim. Papil
dus tam EBI 2014. gadā veica likviditātes seg
uma koeficienta (LCR) prasību ES ietekmes
novērtējumu un analīzes rezultātus publicēja
2015. gada janvārī.
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Uzraudzības
konverģences
veicināšana
Uzraudzības konverģences veicināšana ir
būtiska EBI pilnvarojuma daļa, un 2014. gadā
iestāde izstrādāja vairākus standartus un
pamatnostādnes, lai sasniegtu konverģenci
uzraudzības metodoloģijās un kolēģiju
funkcionēšanā. EBI turpināja izstrādāt Ei
ropas Uzraudzības rokasgrāmatu, kas ir
vienota banku risku noteikšanas, izmērīšanas
un analīzes sistēma, kopā ar kopīgiem
norādījumiem uzraudzības intervencei un
korektīvajiem pasākumiem.
Iesaistīšanās uzraudzības kolēģijās
2014. gads bija sarežģīts gads attiecībā uz
uzraudzības konverģenci kolēģijās, jo bija
vairākas izmaiņas, tostarp jaunas juridiskās
prasības un eirozonas dalībvalstu iestāžu
uzraudzības pāreja uz Vienotu uzraudzības
mehānismu (VUM).
Tajā pašā gadā EBI izvēlējās jaunu pieeju
attiecībā uz iesaistīšanos kolēģijās, ar mērķi
nodrošināt piemērotu mijiedarbības līmeni
atbilstoši katras banku grupas sistēmiskajai
nozīmei. Izveidoja jaunu papildu kategoriju
kolēģijām, tādējādi nonākot pie trīs kontroles
kategorijām: kolēģijas, kuras rūpīgi kontrolē,
kolēģijas, kuras kontrolē, pamatojoties uz
tematiku, un citas kolēģijas.
EBI Kolēģiju rīcības plāna prasības
2014. gadā bija izpildītas saprātīgā apmērā,
un salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem
novēroja uzlabojumus kolēģiju funkcionēšanā.
Pirmo reizi EBI noteica trīs līmeņu
novērtēšanas sistēmu (labi, apmierinoši,
vajadzīgi uzlabojumi), lai gada beigās ar
noteiktiem un skaidriem salīdzināmajiem
kritērijiem sniegtu kolēģijām atgriezenisko
saiti par to sniegumu un Kolēģiju rīcības
plānu.
Kompetentās iestādes atzinīgi novērtēja EBI
aktīvo līdzdalību kolēģiju sanāksmēs, jo īpaši
attiecībā uz jauno politikas dokumentu un
to ietekmes uz kolēģiju funkcionēšanu, kā
arī galveno rezultātu satura un to sasaistes
interpretēšanā. Tāpat arī atzinīgi novērtēja
EBI norādes par tematiskajiem jautājumiem,
piemēram, aktīvu kvalitātes pārbaudi un stre
sa testu.

Pārrobežu banku kritisko funkciju un pamata
darījumu līniju pārskats
2014. gadā, paredzot BRRD īstenošanu,
EBI pastiprināja savus centienus sekmēt
efektīvas un konsekventas atveseļošanās
un noregulējuma plānošanas izstrādi un
koordinēšanu visā Eiropā.
EBI salīdzināja 27 Eiropas pārrobežu banku
grupas, kas pārstāv apmēram pusi no ES banku
kopējiem aktīviem, īpaši pievēršot uzmanību
tam, kā kredītiestādes savos atveseļošanās
plānos novērtēja kritiskās funkcijas (KF) un
pamata darījumu līnijas (PDL). Pārskatā notei
ca ievērojamas svārstības starp banku grupām
attiecībā uz vispārējo pieeju atpazīšanai,
kur iespējami turpmāki uzlabojumi, jo īpaši
attiecībā uz kritisko funkciju noteikšanu.
Konstatējumus paziņoja kompetentajām
iestādēm, lai atbalstītu to atveseļošanās plānu
novērtēšanu, un noregulējuma iestādēm, lai
palīdzētu tām ar noregulējuma plānošanu.
Salīdzinošie pārskati un apmācību
programmas
Ar mērķi sekmēt uzraudzības rezultātu
konsekvences
veicināšanu,
EBI
veica
salīdzinošo pārskatu par to, vai kompetentās
iestādes ievēro EBI pamatnostādnes par
riska koncentrācijas pārvaldību saskaņā ar
uzraudzības pārskatīšanas procesu. Pārskata
rezultātus izmanto, lai Vienotajā uzraudzības
rokasgrāmatā izstrādātu modeli par kredīta
koncentrācijas risku.
EBI 2014. gadā organizēja 15 nozaru un pie
cas starpnozaru apmācības kompetentajām
iestādēm (astoņas no tām notika EBI birojā),
kas vēl vairāk veicināja kopīgas uzraudzības
kultūras, prasmju un pieeju attīstību visās ES
kompetentajās iestādēs.
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Riska novērtēšana
un pārredzamības
nodrošināšana ES banku
nozarē
EBI ir dots pilnvarojums kontrolēt un novērtēt
tirgus attīstību, kā arī atpazīt tendences,
potenciālos riskus un ievainojamību visā
ES banku sistēmā. 2014. gadā EBI riska
novērtējuma infrastruktūra piedzīvoja dažus
būtiskus uzlabojumus, kļūstot par centrālo
ES datu centru, veicinot jaunas ziņošanas
prasības, lai uzlabotu tās galvenos riska
rādītājus un regulāro riska produktu kom
plektu, uzņemoties tematisko darbu pie RSA
konsekvences un koordinējot ES lielāko banku
stresa testa novērtējumu visā Savienībā.
EBI kā datu centrs
Pirmo reizi EBI izstrādāja un ieviesa vienotu
uzraudzības ziņošanas standartu kopumu
Kopīgu ziņošanas prasību (COREP) un Finanšu
ziņošanas prasību (FINREP) veidā. Ar šiem
standartiem nodrošina informāciju par banku
pašu kapitālu (COREP) un bilances datiem
(FINREP), kas nepārtraukti no jauna jāizdod un
jātur vienā vietā. EBI kompetentām iestādēm
iesniedza individuālu banku mikrouzraudzības
datus, un uzraudzītāji brīvprātīgi varēja pie
vienoties kopīgai datu bāzei, kā arī sniegt
un saņemt EBI paraugā informāciju par
banku galvenajiem riska rādītājiem (GRR).
2015. gada sākumā aktualizēs saprašanās
memorandu (MoU), un ir plānots tajā aptvert
visus uzraudzītājus.
ES mēroga stresa tests
Lai palīdzētu nodrošināt stabilitāti un at
jaunot uzticību banku sistēmai, EBI veic ES
mēroga stresa testus. Mērķis ir novērtēt ES
banku noturību pret negatīviem pavērsieniem
ekonomikas attīstībā, palīdzēt uzraudzītājiem
novērtēt
individuālas
bankas,
veicināt
sistēmisko risku izpratni ES un galu galā
veicināt tirgus disciplīnu nozarē. EBI vei
ca testu 2014. gadā, kas bija pamatots uz
kopīgiem makroekonomiskajiem scenārijiem
un konsekventu metodoloģiju, un to pavadīja
nesalīdzināma banku bilanču un potenciālās
smagu, bet ticamu satricinājumu bankām
ietekmes pārredzamība. EBI savāca un
apstrādāja apmēram 9,6 miljonus datu punktu
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no 123 bankām pilnīgi visā ES, un stresa testa
rezultātus publicēja 2014. gada oktobrī.
Viena atšķirība no iepriekšējiem stresa testiem
bija tāda, ka bankām, kuras piedalījās, bija
jāiziet aktīvu kvalitātes pārskatīšana (AKP).
AKP bija ievērojams solis uz priekšu EBI darbā
pie kopīgām definīcijām un salīdzināmības, jo
testā izmantoja EBI saskaņotās definīcijas
par ienākumus nenesošiem un pārmērīgas
iecietības riska darījumiem.
Stresa testa ietekmi novērtēja pārejas KPR/
KPD IV pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1)
rādītāja izteiksmē, kuram tika noteikta 5,5 %
un 8,0 % šķēršļa likme attiecīgi negatīvajam
un galvenajam scenārijam. Uz 2013. gada
beigām svērtais vidējais CET1 kapitāla rādītājs
bija 11,1 %, un pēc negatīvā scenārija bija
plānots, ka tas nokritīs par apmēram 260 b. p.,
ko galvenokārt izraisīs kredīta zudumi.
Testā atklājās, ka 24 bankas, kuras piedalījās,
bija zem noteiktajiem sliekšņiem, kas noveda
pie vidējā maksimālā kapitāla iztrūkuma
24,6 miljardu EUR apmērā. Tomēr 2014. gadā
banku ar iztrūkumu palielinātais kapitāls
samazināja to kapitāla vajadzības līdz 9,5 mil
jardiem EUR un banku ar iztrūkumu skaitu
līdz 14. Par individuālu banku uzraudzības
reakciju, pamatojoties uz šiem rezultātiem,
bija atbildīgas kompetentās iestādes.
Darbs saistībā ar ēnu banku sistēmu
EBI 2014. gadā veica visaptverošu pētījumu
par termina “kredītiestāde” interpretāciju,
kuru izmanto visos galvenajos Savienības
banku sistēmas tiesību aktos, tostarp KPD IV
un KPR, BRRD un VUM, un ĪRM noteikumos.
EBI 2015. gadā plāno uzņemties vairākus citus
darbus saistībā ar ēnu banku sistēmu, tostarp
pamatnostādņu sagatavošanu par ēnu banku
sistēmas struktūru riska darījumu limitiem
saskaņā ar KPR 395. panta 2. punktu.
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Patērētāju aizsardzība
un finanšu jauninājumu
uzraudzība
EBI spēlē galveno lomu patērētāju aizsardzības
jomā, sekmējot pārredzamību, vienkāršību
un taisnīgumu finanšu produktu un pakalpo
jumu tirgū, koncentrējoties uz hipotēkām,
individuālajiem aizņēmumiem, uzkrājumu
produktiem,
kredītkartēm/debetkartēm,
norēķinu kontiem un maksājumu pakalpo
jumiem. EBI 2014. gadā kopā ar Eiropas
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi
(EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu
iestādi (EVTI) publicēja savu gada patērētāju
tendenču ziņojumu. 2014. gada jūnijā Londonā
EBI arī organizēja otro kopīgo EUI Patērētāju
aizsardzības dienu. EBI arī turpināja tās
darbu pie novatorisku produktu un pakalpo
jumu atzīšanas un kontroles, lai nodrošinātu
pienācīgu
aizsardzību
patērētājiem,
ieguldītājiem un noguldītājiem visā ES.
Patērētāju aizsardzība
EBI
2014.
gadā
izdeva
regulatīvās
pamatnostādnes par visu produkta dzīves
ciklu, tas ir, mijiedarbību starp patērētāju
un finanšu institūciju pirmspārdošanas,
pārdošanas un pēcpārdošanas posmos.
EBI ir izstrādājusi detalizētas pamatnostādnes
par banku privātklientu pakalpojumu produk
tu uzraudzības un pārvaldības pasākumiem,
kā arī apspriedusies attiecībā uz tām.
Pamatnostādnēs ir prasība par iekšējo
pasākumu izveidošanu attiecībā uz produk
tu izstrādāšanu, tirgdarbību un dzīves cikla
uzturēšanu ar mērķi nodrošināt, ka produk
ti ir izstrādāti tā, lai atbilstu mērķa tirgus
interesēm, mērķiem un raksturam. Tās
piemēro banku privātklientu pakalpojumu
produktu izstrādātājiem un izplatītājiem. EBI
mērķis ir 2015. gadā sagatavot atgriezeniskās
saites paziņojumu un pabeigt pamatnostādnes.
Papildus tam EBI ir izstrādājusi un apsprie
dusies attiecībā uz tehniskajām konsultācijām,
konkretizējot kritērijus un faktorus, ku
rus tai pašai un kompetentajām iestādēm
būtu jāņem vērā, lemjot par to, vai pastāv
bažas par būtisku ieguldītāju aizsardzību
attiecībā uz strukturētajiem noguldījumiem
vai ir apdraudēta finanšu tirgu pienācīga
funkcionēšana un veselums. EBI, EVTI un
EAAPI arī publicēja apspriedes dokumentu

par apvienotās komitejas pamatnostādņu
projektu par kombinētās pārdošanas praksi
finanšu nozarē visā ES. Vēlāk 2015. gadā EUI
plāno pabeigt atgriezeniskās saites ziņojumu
un pamatnostādnes.
EBI arī uzsāka darbu maksājumu kontu
jomā, un tās nepārtrauktā koncentrēšanās
uz hipotēkām vainagojās ar apspriedes
dokumenta par pamatnostādņu projektu
par kredītspējas novērtējumiem saskaņā
ar Hipotekāro kredītu direktīvu (MCD)
publicēšanu 2014. gada decembrī. EBI plāno
galīgās pamatnostādnes publicēt pirms
2015. gada vasaras. Pamatnostādnes būtu
jāpiemēro no MCD transponēšanas datuma —
2016. gada 21. marta.
2014. gada jūnijā kā daļu no EUI centieniem
vēl vairāk uzlabot uzraudzības konverģenci
vērtspapīru un banku sektoros EBI un
EVTI publicēja apvienotās komitejas galīgo
ziņojumu par pamatnostādnēm par patērētāju
sūdzību risināšanu vērtspapīru un banku
nozarēs.
Finanšu jauninājumu uzraudzība
Pēc brīdinājuma izdošanas par vairākiem
riskiem, kuri izriet no virtuālo valūtu,
piemēram, bitmonētu, pirkšanas, turēšanas
vai pārdošanas, EBI turpināja pētīt, vai virtuālo
valūtu jomu var un vajag regulēt. Atzinumā,
ko EBI publicēja 2014. gada jūnijā, tā
novērtēja virtuālo valūtu potenciālos labumus,
piemēram, ātrāki un lētāki darījumi, finansiālā
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iekļaušana un devums ekonomiskajai izaug
smei. Tā arī noteica vairāk nekā 70 riskus
lietotājiem un tirgus dalībniekiem, riskus, kas
saistīti ar finansiālo veselumu, piemēram,
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un
citi finanšu noziegumi, un riskus esošajiem
maksājumiem tradicionālajās valūtās.
Pamatojoties uz šo novērtējumu, EBI secināja,
ka regulatīvai pieejai šo risku risināšanā
būtu nepieciešama ievērojama noteikumu
struktūra. Tomēr, ņemot vērā, ka šāda režīma
izstrādāšana prasītu zināmu laiku un ka daži
no riskiem jau ir materializējušies, EBI arī
adresēja savu atzinumu valsts uzraudzības
iestādēm, iesakot tām censties atrunāt
reglamentētās kredītiestādes, maksājumu
iestādes un e‑naudas iestādes no virtuālo
valūtu pirkšanas, turēšanas vai pārdošanas. Šī
divpusējā pieeja ļaus virtuālās valūtas shēmām
attīstīties ārpus finanšu pakalpojumu nozares
un ļaus arī finanšu iestādēm uzturēt norēķinu
konta attiecības ar uzņēmumiem, kas ir aktīvi
virtuālo valūtu jomā.
EBI veica uz aizdevumiem pamatotās kolektīvās
finansēšanas analīzi, tostarp nosakot riskus šī
tirgus dalībniekiem, piemēram, aizdevējiem,
aizņēmējiem un platformu nodrošinātājiem.
EBI konkrēti pētīja, kāda veida regulējums ir
vajadzīgs, lai vairotu uzticību šim jaunajam
tirgus segmentam, kā arī pārskatīja nozarē
esošos uzņēmējdarbības modeļus. Beigās EBI
apsvēra to, kādā mērā noteiktos riskus jau
risina ar esošajām ES direktīvām un regulām,
un valstu regulatīvajām sistēmām.

EBI sadarbības darbs
EBI darbs ar iekšējām un ārējām
ieinteresētajām pusēm ir nozīmīga tās darbību
daļa. Kā tādas EBI preses un saziņas darbības
bija koncentrētas uz to, lai nodrošinātu, ka
visas puses, uz kurām attiecas iestādes
darbs, ir pareizi, konsekventi un savlaicīgi
informētas par jebkuriem interešu vai
problēmu jautājumiem. 2014. gada laikā EBI
nopietni pievērsās koordinēšanas darbībām
attiecībā uz 2014. gada ES mēroga stresa
testu ar mērķi veicināt skaidrību un izpratni
par pašas iestādes lomu un mērķiem, kā arī
par uzraudzības iestādēm, kuras ir kompe
tentas dalībvalstu līmenī. Papildus sadaļām,
kuras tīmekļa vietnē pievienoja 2014. gada ES
mēroga stresa testam, tīmekļa vietnei pievie
noja arī daudzas citas sadaļas, tostarp jaunu
interaktīvu Vienotā noteikumu kopuma rīku.
2014. gada oktobrī vienlaikus ar stresa testa
rezultātiem EBI uzsāka sava Twitter konta un
YouTube kanāla darbību.
2014. gadā EUI apvienotā komiteja turpināja
būt par starpnozaru koordinēšanas un
informācijas apmaiņas forumu starp šīm trīs
iestādēm. EBI 2014. gadā vadībā apvienotā
komiteja jo īpaši koncentrējās uz starpnozaru
risku un patērētāju aizsardzības jautājumiem.
Apvienotā komiteja sagatavoja divus kopīgus
ziņojumus par starpnozaru riskiem un
ievainojamību ES finanšu sistēmā, kā arī
uzsāka uzņēmējdarbības riska uzvedības
analīzi. Patērētāju aizsardzības jomā darbs
bija vērsts uz regulatīvo pilnvaru izstrādāšanu
saskaņā ar komplektētu privāto ieguldījumu
un apdrošināšanas ieguldījumu produktu
(PRIIP) tiesību aktiem.
Citas
starpnozaru
darbības
jomas
ietvēra pamatnostādņu izstrādāšanu par
uzraudzības prakses konsekvenci finanšu
konglomerātiem, darbu pie vērtspapīrošanas,
pilnvarām saskaņā ar nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību
aktu paketi, pārlieku lielas paļaušanās uz
kredītreitingiem mazināšanas un salīdzināmo
kritēriju noteikšanas.
Savas starptautiskās iesaistīšanās kontekstā
EBI uztur regulārus kontaktus ar trešo valstu
regulatīvajām un uzraudzības iestādēm, ideju
laboratorijām un starptautiskajiem finanšu
standartu noteicējiem un ir piedalījusies Ei
ropas Komisijas finanšu tirgu regulatīvajos
dialogos. Tā arī ir bijusi tieši iesaistīta vairāku
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starptautisko struktūru darbā, jo īpaši Bāzeles
Banku uzraudzības komitejā.

Darbība
EBI 2014. gadā risināja ievērojamu skaitu ar
darbību saistītos iekšējos jautājumus, kas
ietvēra juridisko atbalstu, jauna projektu
vadības rīka īstenošanu, datu aizsardzības
darbības, finanšu un cilvēkresursu vadību, kā
arī informācijas tehnoloģijas un iekšējo kon
troli.
Juridiskais atbalsts
EBI strādāja pie juridiskajiem jautājumiem, kas
saistīti ar iestādes telpu maiņu, cilvēkresursu
jautājumiem, kuri izriet no civildienesta notei
kumiem un pārējo darbinieku nodarbināšanas
kārtības, līgumiem ar EBI piegādātājiem un
pieprasījumiem no ES struktūrām, piemēram,
Eiropas Revīzijas palātas un Eiropas Om
buda. EBI 2014. gadā risināja vairāk nekā
četrdesmit sūdzību, kas tieši saņemtas no
fiziskām personām vai juridiskām personām,
lielākā daļa no tām attiecās uz patērētāju
aizsardzības jautājumiem.
Projekta vadības portfeļa rīka Genuis
ieviešana
EBI veiksmīgi ieviesa projekta portfeļa vadības
(PPM) rīku, nodrošinot organizācijas mēroga
centralizēto datu bāzi kopā ar homogenizētu
procesu, lai palīdzētu EBI augstākā līmeņa
vadībai un EBI reglamentējošajām struktūrām
ar EBI darba programmas plānošanu, kontro
li, vadību un prioritāšu noteikšanu.
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Finanšu pārvaldība
Nepārtraukta finanšu resursu pārvaldības
un kontroles uzlabošana vainagojās ar
maksimālu budžeta izpildi šim gadam un
ievērojamu samazinājumu parastā pārnešanā
uz nākamo gadu. Darba kvalitāti finanšu
pārvaldības jomā apstiprināja arī 2014. gadā
veiktās revīzijas. Nekādas būtiskas problēmas
neatklāja, tādējādi apliecinot to, ka EBI ir
rūpīgi ievērojusi iepriekšējos ieteikumus un
pastāvīgi pilnveidojusi esošos procesus.
Cilvēkresursi
Pēc 69 atlases procedūru publicēšanas EBI
saņēma 1850 pieteikumus, intervēja 173
kandidātus un nolīga darbā 41 pagaidu dar
binieku, deviņus līgumdarbiniekus un 19
norīkotos valsts ekspertus.
Kopējais personāla skaits pieauga līdz 146
darbiniekiem, kas pārstāvēja 26 ES tautības
(salīdzinot ar 24 tautībām 2013. gadā), un
dzimuma sadalījums bija 45 % sievietes un
55 % vīrieši. EBI 2014. gada oktobrī arī uzsāka
stažēšanās shēmu jaunajiem universitātes
absolventiem.
Informācijas tehnoloģijas
Papildus datu vākšanas un vispārējās
infrastruktūras ražošanas sistēmu uzturēšanai
un atbalstam EBI īstenoja vairākus projektus
atbilstoši apstiprinātajai IT stratēģijai.
Līdz gada beigām kolēģiju platforma bija
iekļauta EBI datu centrā un izvietota daudz
elastīgākā struktūrā. Tas ļauj EBI darboties
neatkarīgi bez ārēja pakalpojumu sniedzēja
atbalsta. Kopējā IT pakalpojumu domēnā EBI
veiksmīgi pabeidza lielu IT infrastruktūras
projektu saistībā ar pārcelšanos uz jaunām
telpām Londonā.
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Galvenās uzmanības
jomas 2015. gadā
EBI 2015. gadam ir plašs darba grafiks
turpmākai ES banku nozares veseluma un
stabilitātes veicināšanai un aizsardzībai. Gal
veno uzmanības jomu starpā ir RSA, sviras un
stabila finansējuma regulatīvā kalibrēšana,
pašu finansējuma instrumentu, atalgojuma,
iespēju un izvēļu regulatīvā kontrole. EBI
pabeigs vairākus regulatīvos produktus, to
starp noguldījumu garantijas sistēmu un
noregulējuma iestāžu izveidošanu.
Regulatīvie uzlabojumi ietvers pārskatu par
vispārējo piesardzīgo pieeju ieguldījumu
sabiedrībām, ziņojumu par maziem un
vidējiem uzņēmumiem (MVU), efektīva dia
loga veicināšanu starp kompetentajām
iestādēm un uzraugošajām kredītiestādēm,
revidentiem un revīzijas uzņēmumiem. EBI
izdos pamatnostādnes attiecībā uz ēnu
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banku sistēmu un izstrādās RTS projektu par
prudenciālā regulējuma konsolidēšanu.
Turklāt EBI turpinās koncentrēties uz
uzraudzības konverģences stiprināšanu, riska
analīzes rīku modernizēšanu, pārredzamības
uzlabošanu ES banku nozarē un turpmāku
sava darba uzlabošanu pie regulatīvās
un uzraudzības konverģences konkrētā
maksājumu jomā.
2015. gads ir pirmais BRRD īstenošanas gads,
tāpēc tas būs aizņemts gads noregulējuma un
uzraudzības iestādēm, kā arī EBI tās darbā pie
jaunā atveseļošanās un noregulējuma ietvara
atbalsta un īstenošanas Eiropā.
Lēmums 2015. gadā neveikt ES mēroga stre
sa testu nozīmē, ka EBI sāks gatavoties jau
nam testam, kas notiks 2016. gadā. Tā vietā
EBI 2015. gadā, tapat kā 2013. gadā, veiks
pārredzamības testu, kas sniegs detalizētus
datus par ES banku bilancēm un portfeļiem.
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Detalizēts EBI 2014. gadā
izstrādāto produktu saraksts

Dokumenta veids
Regulatīvie tehniskie
standarti (RTS)

Skaits
22

Nosaukums
2 RTS par kolēģiju funkcionēšanu
3 RTS par datu nepiemērošanas atļauju
RTS par atvasināto līgumu papildu korelatīvajām aizplūdēm
RTS par noregulējamības novērtēšanu
RTS par kompetentās iestādes veikto atveseļošanās plāna apjoma novērtēšanu
RTS par atveseļošanās plānu saturu
RTS par grupu noregulējuma plānu saturu
RTS par pretciklisko rezervju informāciju
RTS par iegūto tiesību standartizētu pieeju kapitāla instrumentu riska darījumiem
RTS par globālu sistēmisku finanšu iestāžu (G-SII) noteikšanu
RTS par instrumentiem, kas atbilst nosacījumiem saskaņā ar KPD IV 90. panta j) apakšpunkta ii)
apakšpunktu
RTS par drošības depozītu riska periodu
RTS par modeļu izmaiņu un paplašināšanas būtiskumu
RTS par pašu kapitālu — 4. daļa
RTS par pašu kapitālu, kas pamatots uz fiksētajām pieskaitāmajām izmaksām
RTS par prudenciālām vērtības korekcijām
RTS par noregulējuma plānu satura diapazona konkretizēšanu
RTS par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas tehniskajiem standartiem
RTS par atkāpju izmantošanu valūtām ar nepietiekamiem likvīdiem aktīviem

Īstenošanas tehniskie
standarti (ĪTS)
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2 ĪTS par kolēģiju funkcionēšanu
ĪTS grozījumi par ziņošanu (jūlija grozījums)
ĪTS grozījumi par ziņošanu (oktobra grozījums)
ĪTS par valūtām ar nepietiekamiem likvīdiem aktīviem
ĪTS par valūtām ar šauru centrālās bankas atbilstību
ĪTS par pārmērīgu iecietību un ienākumus nenesošu riska darījumu uzraudzības ziņošanas
definīcijām
ĪTS par G-SII rādītāju vērtību atklāšanu
ĪTS par sviras rādītāja informācijas veidni
ĪTS par kopīgu lēmumu par iekšējo modeļu apstiprināšanu
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Pamatnostādnes

17

Nosaukums
Pamatnostādnes par konfidencialitāti un informācijas atklāšanu
Pamatnostādnes par datu vākšanu par augsto algu pelnītājiem
Pamatnostādnes par neapgrūtināto aktīvu informāciju
Pamatnostādnes par finansēšanas plāniem
Pamatnostādnes par būtisku, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par atklāšanas
regularitāti
Pamatnostādnes par citu sistēmisku finanšu iestāžu (O-SII ) noteikšanu
Pamatnostādnes par biežāku informācijas atklāšanu
Pamatnostādnes par pilnvarām risināt noregulējamību
Pamatnostādnes par atveseļošanās plānu scenāriju klāstu
Pamatnostādnes par interneta maksājumu drošību
Pamatnostādnes par būtiska riska pārnesi sintētiskajā vērtspapīrošanā
Pamatnostādnes par būtiska riska pārnesi tradicionālajā vērtspapīrošanā
Pamatnostādnes par sistēmiskas nozīmes rādītāju īpašu informāciju
Pamatnostādnes par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa (SREP) metodoloģijām un
procesiem
Pamatnostādnes par testiem, kuri var novest pie sabiedriskā atbalsta pasākumiem
Pamatnostādnes par mainīgam atalgojumam piemērojamo nosacīto diskonta likmi
Pamatnostādnes par atalgojuma salīdzināmo kritēriju noteikšanas procesu

Ieteikumi
Atzinumi/konsultācijas

1
14

Ieteikums par juridiskas personas identifikatora (LEI) lietošanu
Atzinums par kredīta kvalitātes pasākumiem attiecībā uz segtajām obligācijām
Atzinums par makrouzraudzības pasākumu pārskatu
Atzinums par ziņošanas datumu grozījumu
Atzinums par pārnesto kredītrisku riska darījumiem
2 atzinumi par makrouzraudzības sistēmas funkcionēšanu
Atzinums par atalgojumu un pabalstiem
Atzinums par strukturāliem pasākumiem
Atzinums par KPD IV 108. un 109. panta piemērošanu
Atzinums par KPR pirmās daļas II sadaļas un 113. panta 6. un 7. punkta piemērošanu
Atzinums par virtuālajām valūtām
Ziņojums par banku perimetra novērtējumu ES
Tehniska konsultācija par drošības filtru patiesās vērtības peļņai un zaudējumiem, kas izriet no
iestādes pašas kredītriska saistībā ar atvasinātajām saistībām
Tehniska konsultācija par kritērijiem un faktoriem intervences pilnvarām attiecībā uz
strukturētajiem noguldījumiem
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Nosaukums
Paziņojums par atalgojuma noteikšanas tendencēm un praksi
2013. gada ziņojums
Gada ziņojums par likviditātes seguma koeficienta ietekmi
Ziņojums par atalgojuma noteikšanas tendenču un prakses salīdzinošo novērtējumu
2014. gada ziņojums par patērētāju tendencēm
Apvienotās komitejas ziņojums par risku un ievainojamību (2014. gada pavasaris)
Apvienotās komitejas ziņojums par risku un ievainojamību (2014. gada rudens)
2014. gada finanšu konglomerātu saraksts
Statistikas un uzraudzības ziņošanas saskaņošana (JEGR)
Ziņojums par gaisa kuģu ķīlas tiesībām
2 ziņojumi par banku statusu Bāzeles III īstenošanā 2014. gadā
Ziņojums par atveseļošanās plāna salīdzinošo novērtējumu
Ziņojums par segtajām obligācijām
Ziņojums par sviras rādītāja definīciju atšķirības ietekmi
Ziņojums par ilgtermiņa refinansēšanas darbībām
Ziņojums par papildu pirmā līmeņa instrumentu (AT1) kontroli
Ziņojums par tīro pensiju/aktīvu pašu kapitāla atskaitījumiem
Ziņojums par vērtspapīrošanas saglabāšanas prasību
Ziņojums par Eiropas banku sistēmas riska novērtējumu (2014. gada decembris)
Ziņojums par Eiropas banku sistēmas riska novērtējumu (2014. gada jūnijs)
MVU un mājokļu hipotēku mijiedarbības process uz RSA pētījuma rezultātiem

Apspriedes dokumenti (AD)

64

AD par SREP pamatnostādnēm
AD par ĪTS par iekšējo modeļu apstiprināšanas kopīgu lēmumu
4 AD par RTS un ĪTS projektu par uzraudzītāju kolēģijām
AD par RTS par noregulējuma kolēģiju operatīvu darbību
AD par RTS par paziņojumu prasībām
AD par XBRL taksonomiju
2 AD par pamatnostādnēm par KPR 432. un 433. panta informāciju
AD par GL par augsto algu pelnītājiem
AD par GL par atalgojuma salīdzinošā novērtējuma noteikšanu
AD par aktualizētiem ĪTS par likviditātes seguma koeficienta ziņošanu
AD par aktualizētiem ĪTS par sviras rādītāja ziņošanu
AD par pamatnostādnēm par atalgojuma politiku
AD par RTS par datu nepiemērošanu
AD par RTS par kapitāla instrumentu riska darījumu noteikumiem saskaņā ar uz iekšējiem
reitingiem balstītu (IRB) pieeju
AD par RTS par drošības depozītu riska periodu
AD par RTS par uzlaboto rādītāju pieejas (AMA) novērtēšanas metodoloģiju
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Nosaukums
AD par RTS par paplašināšanu un IRB pieejas PPU
AD par RTS par KPR 440. panta pretciklisko kapitāla rezervju (CBB) informāciju
AD par RTS būtiskuma slieksni
2 AD par RTS un ĪTS par uzlaboto pieeju salīdzinošo novērtējumu
AD par ĪTS par ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (AKNI) attiecināšanu
AD par RTS par riska mazināšanas metodēm ārpusbiržas (OTC) atvasināto instrumentu līgumiem
2 AD par ĪTS par ārējo kredītnovērtējumu attiecināšanu
3 AD par RTS par IRB pieejas novērtējuma metodoloģiju
AD par pamatnostādnēm par atbalsta pasākumiem
AD par RTS par neatkarīgajiem vērtētājiem
AD par pamatnostādnēm par citu sistēmisku finanšu iestāžu (O-SII) novērtēšanas kritērijiem
AD par pamatnostādnēm par agrīnas iejaukšanās kritērijiem
AD par pamatnostādnēm par maksātnespēju vai iespējamu maksātnespēju
AD par pamatnostādnēm par minimālo pakalpojumu un līdzekļu sarakstu
AD par pamatnostādnēm par noregulējuma instrumentu īstenošanu (aktīvu nodalīšanas
instruments)
AD par pamatnostādnēm par noregulējuma instrumentu īstenošanu (uzņēmējdarbības pārdošanas
instruments)
AD par pamatnostādnēm par vienkāršotu pienākumu
AD par ĪTS par vienkāršotiem pienākumiem
AD par pamatnostādnēm par maksājumu saistībām
AD par pamatnostādnēm par kopsakarību starp BRRD un KPD-KPR
3 AD par RTS pamatnostādnēm un ĪTS par finanšu atbalstu
AD par atveseļošanās plānu rādītāju minimālo sarakstu
AD par pamatnostādnēm par šķēršļiem noregulējamībai
3 AD par RTS projektu par noregulējuma plānu saturu un noregulējamības novērtējumu
AD par pašu iestāžu līdzekļu ieguldījumu līgumisko atzīšanu
AD par pamatnostādnēm par iemaksām noguldījumu garantiju sistēmās
AD par RTS par novērtētājiem
AD par pamatnostādnēm par maiņas kursu
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AD par pamatnostādnēm par akcionāru pieeju pašu iestāžu līdzekļu ieguldījumiem
AD par RTS par minimālo prasību pašu kapitālam un attiecīgajām saistībām (MREL)
AD par FITR tehnisko konsultāciju strukturētajiem noguldījumiem
AD par interneta maksājumu drošību
AD par pamatnostādnēm par Maksājumu kontu direktīvu
AD par pamatnostādnēm par produktu uzraudzību un pārvaldību
AD par pamatnostādnēm par kredītspējas prasībām saskaņā ar MCD
AD par pamatnostādnēm par atlikto maksājumu apstrādes prasībām un norobežošanu saskaņā
ar MCD

Diskusiju dokumenti

3

Diskusiju dokuments par pensijām
Diskusiju dokuments par vienkāršu standartu un pārredzamu vērtspapīrošanu
Diskusiju dokuments par pamatnostādnēm par apliecību prasībām saskaņā ar Hipotekāro kredītu
direktīvu

Salīdzinošais pārskats

1

Salīdzinošais pārskats par EBI pamatnostādnēm par koncentrācijas risku (GL 31)
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