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Резюме
За краткото време след създаването си
в началото на 2011 г. Европейският банков
орган даде значителен принос за укрепване
на финансовите пазари в Европа и хармонизиране на основните правила за банкиране.
Това стана на фона на европейската криза
на държавния дълг и последвалата от нея
несигурност на пазарите, както и на продължаващите глобални икономически проблеми.
При това положение една от ключовите
стъпки, които ЕБО предприе през 2012 г., беше
да приложи план за рекапитализация като
гаранция, че банките ще положат значителни
усилия за укрепване на капиталовата си позиция и защита срещу бъдещи шокове — без да
се нарушава кредитирането на реалната икономика. Това засили доверието на пазарите,
като увеличи прозрачността на рисковата експозиция на банките, в това число за първи път
и експозицията на държавния дълг.
Друга важна част от осигуряването на финансовата стабилност включваше първата
работа, извършена във връзка с пакетите
от мерки за възстановяване и оздравяване
(т.нар. „living wills“), с цел да се даде възможност на банките да обявят несъстоятелност
по надлежния ред при бъдеща криза, намалявайки по този начин до минимум риска за
застрахованите вложители и предотвратявайки последващия ефект за по-широката
финансова система.
През цялата година организацията продължи да играе важна роля за подобряване
на последователността на надзорните практики и засилване на сътрудничеството между
надзорните органи, по-специално между
органите, отговарящи за надзора на 40-те
най-големи трансгранични банки на ЕС.

В следващите раздели в настоящото резюме
са очертани някои от ключовите дейности
и постижения на ЕБО през миналата година,
като фокусът е поставен върху основните
теми на регулирането, надзора и защитата
на потребителите. В резюмето са изложени
и някои от аспектите на развитието на самите
операции на ЕБО, докато органът очаква да
поеме засилената си роля за пълна подкрепа
на стабилността на банковата система, осигуряване на равнопоставени условия на конкуренция и гарантиране както на прозрачността
на пазарите, така и на защитата на вложителите и инвеститорите.

Към нова
регулаторна система
През отчетната година ЕБО даде допълнителен принос за създаването на по-стабилна
и по-безопасна финансова система чрез разработване на проектите на регулаторни стандарти и насоки, които ще осигурят яснота за
финансовите институции, длъжни да спазват
регулаторната рамка „Базел ІІІ“.
ЕБО изготви общо:
14

документа за консултации;

23

проекта на технически стандарти за
регулиране и изпълнение;

6

комплекта от насоки; и

6

становища.
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През юли 2011 г. Европейската комисия прие
законодателен пакет за укрепване на регулирането на банковия сектор. Предложението
заменя настоящите директиви за капиталовите изисквания с нова директива (известна
като ДКИ) и регламент (РКИ) и представлява
нова голяма стъпка към създаването на постабилна и по-безопасна финансова система.
Докато очаква Комисията официално да
приеме новата регулаторна структура, ЕБО
съсредоточи усилията си върху изготвяне на
подкрепящи проекти на регулаторни стандарти и насоки. Тъй като датите на прилагане на новата директива и новия регламент
бяха отложени за 2013 г., тези стандарти
остават във вид на проекти и могат да бъдат
подложени на изменения в зависимост от
окончателната формулировка на новите
предложения.
„Собственият капитал“ на банките бе важна
област, към която ЕБО насочи усилията си
през 2012 г. В течение на годината бяха
организирани три консултации и едно публично изслушване, в резултат на които бяха
създадени 16 технически стандарта, приети
предварително от Съвета на надзорниците
на органа.
ЕБО изготвя също така проект на регулаторен
технически стандарт (РТС) за хармонизиране
на практиките на разумна оценка с цел гарантиране на последователност и прозрачност
на начина, по който финансовите институции изчисляват своите позиции на „разумна
стойност“. Публикуван бе дискусионен документ, като работата ще продължи през 2013 г.
Предложената ДКИ оправомощава ЕБО да
разработва регулаторни технически стандарти за заплатите и бонусите, изплащани
на висши служители на банките. Размерите
на възнагражденията следва да отразяват
кредитното качество на отделната институция и равнището, на което отделните лица
от персонала упражняват въздействие върху
рисковия профил на институцията. Сравнителният анализ, извършен през 2012 г., разкри обезпокоителни равнища на различия на
територията на ЕС в начина, по който финансовите институции определят кои от техните
служители оказват съществено въздействие
върху рисковия профил на фирмата, и това ще
бъде отразено в проекта на стандарт.
През годината ЕБО постигна приемане от
страна на Европейската комисия на технически стандарт относно централните контрагенти — органите, които посредничат при
търговията на пазарите на ценни книжа. Това
стана чрез тясно сътрудничество на органи-
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зацията с партньорите в Европейския орган
за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).
При друг пример за съвместна работа ЕБО
и Европейският механизъм за стабилност
извършиха проучвания на механизма за
определяне на ставките на Euribor. Резултатите бяха публикувани в началото на януари
2013 г. и доведоха до препоръки, отправени
към Euribor и Европейската банкова федерация. Освен това ЕБО изготви препоръки
за националните надзорни органи относно
надзора на банките, участващи в експертния
съвет на Euribor, и инициира консултация
относно принципите за процесите на определяне на показателите в ЕС.
Жизненоважна задача на ЕБО е да гарантира, че изграждането на новата регулаторна
среда става по прозрачен начин, така че
всички заинтересовани страни да имат доверие в системата. Доверие се създава и когато
базовата информация се събира и оценява по
хармонизиран начин.
Разбирането на позициите на финансовите институции по отношение на ликвидност и ливъридж е от основно значение за
по-нататъшното гладко функциониране на
системата. Националните органи изискват
хармонизирана информация за ликвидните
активи на банките (входящи и изходящи
потоци) и за техните коефициенти на ливъридж. За тази цел ЕБО даде през 2012 г. публични консултации по тези два въпроса, за
да помогне за разработването на проекти на
технически стандарти за изпълнение (ТСИ).
Публични консултации бяха дадени относно
начина на събиране на информация за
позициите на ликвидност и ливъридж на
финансовите институции. Те ще помогнат за
изготвянето на ТСИ в двете области.

Предотвратяване
на регулаторен
арбитраж
Консултацията на ЕБО, която предизвика
най-много реакции през 2012 г., беше във
връзка с премахване на „вратичките“ в разпоредбите относно неиздължени трансакции
с деривати. Дискусионният документ получи
над 70 отзива от банки, корпорации, застрахователни дружества и надзорни органи.
Съвместно трите европейски надзорни
органа (ЕНО) възнамеряват да завършат
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окончателно техническите стандарти за
маржин изискванията за неиздължени
извънборсови деривати, веднага щом бъдат
изяснени международните принципи. Изготвянето на технически стандарти в тази област
остава един от главните приоритети на ЕБО
за 2013 г.

Защита срещу
бъдещи шокове
Плановете за възстановяване и оздравяване са основен елемент на усилията да се
гарантира, че финансовите институции имат
въведени планове за справяне с евентуален
финансов шок, който би могъл да застраши
тяхното съществуване. На ЕБО е отредена
ключова роля при координирането на плановете за ефективно възстановяване и преструктуриране и свеждането до минимум
на системните последици от изпадането
в затруднено положение на някоя отделна
институция.
През май ЕБО публикува дискусионен документ, в който изложи предварителните си
възгледи относно структурата и ключовите
елементи на плановете за възстановяване
и общ европейски образец за изготвяне на
планове за възстановяване. Това бе последвано през второто полугодие на 2012 г. от публикуването на препоръка на ЕБО, имаща за
цел да осигури последователност в целия ЕС
при разработването на планове за възстановяване. Препоръката изисква от 39-те големи
трансгранични банки на ЕС да разработят
групови планове за възстановяване, които
да бъдат обсъдени в колегиите от надзорни
органи до края на 2013 г.
През декември 2012 г. ЕБО представи становище, в което се прави опит за отстраняване
на потенциалните несъответствия между
европейската рамка за оздравяване и възстановяване и новите инициативи, започнати
от Комитета по платежни и сетълмент системи (КПСС), техническия комитет на Международната организация на комисиите по
ценни книжа (МОКЦК) и Съвета за финансова
стабилност (СФС).
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Процедура по
рекапитализация
Стабилността на европейските финансови
пазари зависи от способността на участниците на пазара да правят ясни оценки на
устойчивата жизнеспособност и доброто
здраве на банките в Съюза. Скоро след стрес
тестовете през 2011 г. ЕБО проведе процедура по рекапитализация, която принуди
националните надзорни органи да гарантират, че банките имат достатъчно равнище
на висококачествен капитал, за да издържат
по-нататъшно влошаване на икономическото
положение, след като са създали допълнителен буфер срещу риска от държавен дълг.
ЕБО посочи 27 банки, които трябваше да се
справят с общ недостиг на 76 милиарда евро
до края на юни 2012 г., продължавайки да
кредитират реалната икономика. Към края на
юни 2012 г. голямото мнозинство от банките,
участващи в тази процедура, имаха отношение на базовия собствен капитал от първи
ред (СТ1) над изискваните 9 %. Чрез съчетаването на двете процедури общо 250 милиарда евро бяха добавени към счетоводните
баланси на банките в резултат от работата
на ЕБО.

Увеличаване на
прозрачността
Като част от усилията си за възстановяване
на доверието в счетоводните баланси на
банките ЕБО извърши работа и по рисково
претеглените активи (РПА), имаща за цел да
осигури последователност в начина, по който
РПА се изчисляват в отделните институции
като отражение на истинския им рисков
профил. РПА са мярка за банковите активи

През 2012 г. работата на ЕБО по банковия
надзор бе насочена в няколко ключови
области, сред които: оценки на риска; общо
докладване на регулаторни данни; рисково
претеглени активи (РПА); възстановяване
на банкови баланси; и роля на колегиите от
надзорни органи при надзора на трансграничните банкови групи.
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или задбалансовите експозиции, претеглени
спрямо риска.
Освен това ЕБО подпомагаше работата на
съответните компетентни органи при оценката на качеството на активите в отделните
банки. Една заслужаваща отбелязване стъпка
бе предприета към края на 2012 г. за даване
на общи определения във връзка с проблемите, срещани при изплащане на кредитите.
Очаква се тази работа да завърши в началото
на 2013 г., когато определенията на „въздържане от действия“ и „неизпълнение“ ще предоставят на надзорните органи и колегиите
инструмент за мониторинг на обща база на
качеството на активите в счетоводните книги
на банките, което ще бъде много важно за
бъдещите стрес тестове. ЕБО работи също
така в тясно сътрудничество с Европейския
съвет за системен риск (ЕССР) за идентифициране на случаи, при които счетоводните отчети или фондове могат да създават
впечатление, че съдържат повече капитал,
отколкото всъщност имат.
Освен това към ЕБО бе отправено искане
да изготви насоки относно изискванията за
прозрачност и да координира определянето
на най-добри практики във връзка с обезпечените облигации и други инструменти,
генериращи обременяване с тежести. Работата по образци за обременяване на активи
с тежести е пред завършване; започна
и работа по разработване на образци за план
за финансиране.
През 2012 г. ЕБО положи повече усилия за
подобряване на качеството и солидността
на отчитаните данни с оглед подобряване
на банковия надзор. След проведена публична консултация ЕБО извърши работа по
окончателното завършване на общи технически стандарти относно отчитането пред
надзорните органи, които ще бъдат публикувани, веднага щом бъде готов окончател-

ният текст на РКИ/ДКИ ІV. Новата рамка за
отчитане ще предостави обща база, на която
да бъде обменяна свързаната с колегиите
информация.
През 2012 г. ЕБО приключи работата по своята „таблица“ на риска, в която се прави преглед на ефективността на банковата система
и се използва система на цветен код за лесно
идентифициране на основните източници на
рискове и тенденциите в профилите на банков риск. Специфична за дружествата версия на тази таблица ще стане допълнителен
инструмент за колегиите от надзорни органи.

Колегии от
надзорни органи
Колегиите от надзорни органи бяха създадени за засилване на трансграничния надзор
на банковия сектор чрез по-добро сътрудничество между националните органи и подобрен обмен на информация. Те се състоят от
два или повече надзорни органа, а в някои
случаи може да включват държави, които не
са членки на Европейското икономическо
пространство (ЕИП).
ЕБО има за задача да подпомага гладкото
функциониране на колегиите от надзорни
органи, установени в ЕИП. През 2012 г. ЕБО
извърши проучване в тясно сътрудничество
с националните компетентни органи, което да
помогне на ЕБО да следи работата на колегиите според техния размер и сложността
им и публикува документ за добри практики,
предназначен за надзорните органи по съвместните решения.
Допълнителна област на дейност през 2012 г.
беше извършването на оценка на правилата
на колегиите за надзорни дейности при
потенциални кризисни ситуации. Ангажираността и ръководната роля на ЕБО доведоха
до значително увеличаване на броя на такива
рамки за надзор при кризи, разработени от
националните компетентни органи.
ЕБО работи също така усилено за по-задълбочено хармонизиране на практиките на колегиите при подготовката за разработването
на задължителните технически стандарти
(ЗТС) за сътрудничество между държавата
по произход и приемащата държава и функционирането на колегиите. Понастоящем ЕБО
изготвя проекти за девет технически стандарта относно колегиите от надзорни органи.
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Защита
на потребителите
ЕБО има за задача да поддържа високо равнище на регулаторен надзор на европейските
финансови пазари и институции, но органът
трябва да изпълнява водеща роля и при
защитата на отделните потребители. През
2012 г. той разгледа потенциалните рискове
за инвеститори, поддали се на изкушението
да рискуват със сложни финансови продукти,
например договори за разлики, без да имат
необходимото ниво на финансови знания, за
да разберат изцяло свързаните с тях рискове.
През октомври 2012 г. ЕБО проведе своя първи
Ден за защита на потребителите — проява,
при която представители на банковия сектор,
националните надзорни органи, потребителските организации и академичните среди се
събраха да обсъдят въпроси, свързани със
защитата на потребителите и финансовите
нововъведения на европейско равнище.
Годишният доклад на ЕБО относно тенденциите на потребление, публикуван през март
2013 г., ще помогне да бъде определена
работната програма на органа за 2013 г.
В доклада са посочени нови тенденции
и проблемни области, възникващи за европейските потребители. В доклада са посочени следните проблеми:
 задлъжнялост и отговорно кредитиране;
 прозрачност и размери на таксите;
 мащаб на непочтените практики за налагане на финансови продукти;
 проблеми, произтичащи от специфични
продукти, като кредити в чуждестранна
валута;
 застраховка за защита на плащанията
и комплексни продукти;
 сигурност на новите технологии, използвани за банкови услуги; и
 нови форми за повишаване на
ликвидността.

Оперативни дейности
С непрестанната подкрепа на държавите
членки и националните надзорни органи
ЕБО работи усилено, за да гарантира готовността си да посрещне предизвикателствата,
свързани с изпълнението на възложените му
задачи при продължаващата несигурност
във финансовия сектор. При извършване на
оперативните си дейности ЕБО се ангажира
изцяло да гарантира, че:
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 правните и регулаторните изисквания се
спазват;
 финансовата и другата управленска отчетност е надеждна; и
 активите и информацията са сигурно
защитени.

Анализ и съгласуване
на политиката
В контекста на дейностите на ЕБО по анализ
и съгласуване на политиката органът предоставя правен анализ и подкрепа, както
и насоки относно методологията за оценки
на въздействието, прилагана при подготовката и законодателното оформление на
политиката на ЕБО, регулаторни и надзорни
продукти (в това число технически стандарти,
насоки, становища, надзорни препоръки,
партньорски оценки и т.н.). Ето някои от дейностите по съгласуване на ЕБО:
 съгласуване на дейностите за обучение
по надзор, предлагани на националните надзорни органи (ННО): през 2012 г.
10 секторни дейности за обучение бяха
организирани от ЕБО, а 13 междусекторни
семинара и 4 курса по общи умения бяха
организирани съвместно от трите европейски надзорни органа (ЕНО);
 подпомагане на Групата на участниците
от банковия сектор на ЕБО (ГУБС): през
2012 г. ГУБС проведе 5 редовни заседания и 2 съвместни заседания със Съвета на
надзорниците на ЕБО. Тя изготви 8 становища и 1 позиция, като даде и своя принос
в отговор на обществените консултации на
ЕБО;
 подпомагане на Експертния съвет за оценка
на ЕБО: през 2012 г. бе одобрена методологията на ЕБО за партньорска оценка. Освен
това бе инициирана партньорската оценка
на спазването на специфични аспекти от
„Насоките за стрес тестове на ЕБО (CEBS
GL32)“, която включваше изпращането от
ННО на въпросник за самооценка;
 подпомагане, съвместно с други ЕНО, на
Апелативния съвет на ЕНО, създаден през
декември 2011 г.;
 участие в прегледа на Европейската система за финансов надзор, извършен от
Европейската комисия съгласно член 81 от
Регламента за ЕБО, в сътрудничество
с други ЕНО;
 съгласуване на политиката и надзорната
дейност на ЕБО както вътрешно, така и с
външни органи (като Базелския комитет по
банков надзор (BCBS) и МВФ) и институции
на ЕС.

 оперативните дейности са ефективни
и ефикасни;
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Финансово управление
и обществени поръчки
През 2012 г. ЕБО извърши редица подобрения с цел да се осигури по-добро управление
и контрол на финансовите ресурси, включително опростени вътрешни процедури за
повишаване на ефикасността. Тази област
на подобрения беше потвърдена от вътрешните одити, извършени през годината. Общо
взето, ЕБО беше с 18 % по-ефикасен при
изразходването на общия си бюджет през
2012 г., отколкото през 2011 г., като изпълнението на бюджета възлезе на 89 %.
През 2012 г. ЕБО стартира 19 процедури за
възлагане на поръчки, насочени към подобряване и подпомагане на вътрешната
структура на организацията, като прогнозната обща максимална стойност за договорите, подписани през 2012 г., надхвърли
20 милиона евро.

Нашият персонал
С оглед на нарастващата нужда от добре
попълнен екип, през 2012 г. ЕБО назначи
28 срочно наети служители, 6 договорно
наети служители и 9 командировани национални експерти, с което към края на годината общият брой на персонала възлезе на
94 души. Броят на кандидатите се увеличи
с 64 % в сравнение с 2011 г., което показва
високия обществен интерес към длъжностите
в ЕБО. Нашите служители идват от 20 държави от Европейския съюз — 44 % са жени
и 56 % са мъже.

Информационни
технологии
Една от ключовите области при обществените поръчки през 2012 г. беше ИТ инфраструктурата, като увеличаване на капацитета
на центъра за управлявани данни поради
очакваното нарастване на заявки към ЕБО.
Съгласно преразгледаната си ИТ стратегия
ЕБО предостави освен това инструмент за
сътрудничество за колегиите от надзорни
органи с оглед опростяване на съвместната
работа на националните експерти и експертите на ЕБО. Тази успешна програма доведе
до удвояване на броя на ползвателите през
2012 г.

Комуникации
В допълнение към традиционните изяви
в пресата и комуникационните дейности
за предоставяне на средствата за масова
информация и заинтересованите страни на
лесно достъпна информация, през лятото на
2013 г. се очаква да стартира нов уебсайт.
През 2012 г. ЕБО организира няколко прояви
със заинтересованите страни и събра отзиви
от тях. Те включваха:
 първия Ден за защита на потребителите
на ЕБО;
 първия изследователски семинар на ЕБО,
в който взеха участие икономисти от националните надзорни органи и водещи представители на академичните среди;
 девет публични изслушвания, проведени
като част от процедурите за консултации
по насоките и техническите стандарти; и
 семинар по изпълнението на изискванията
за отчитане пред надзорните органи.
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Важни събития и данни
през 2012 г.
ЯНУАРИ
ЕБО публикува работната си програма за 2012 г.
ЕБО публикува насоки относно разширения и промени на усъвършенстваните подходи за измерване (АМА)

ФЕВРУАРИ
ЕБО публикува общ преглед на своите цели и на работата си в областта на защитата на потребителите и финансовите иновации
Съветът на надзорниците на ЕБО прави първата си обобщена оценка на плановете на банките по отношение на капитала
ЕБО публикува документ за консултации по проекти на технически стандарти за изпълнение (ITS) относно отчетите за големи експозиции

МАРТ
ЕБО публикува документ за консултации по проекти за регулаторни технически стандарти (РТС) относно изискванията към централните
контрагенти (ЦК)
Европейските надзорни органи (ЕНО) публикуват съвместен дискусионен документ относно проекти на РТС

АПРИЛ
ЕБО публикува отчет за резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“
ЕБО стартира консултации по проект на РТС относно капиталовите изисквания (част І)
Съвместният комитет на трите ЕНО публикува два доклада за изпълнението на Третата директива за изпирането на пари
ЕБО стартира консултации по проекта за насоки относно оценката на пригодност на членовете на управителния орган и заемащите ключови
длъжности

МАЙ
ЕБО публикува отчет за изпълнението на препоръката на ЕБО във връзка с общоевропейския стрес тест през 2011 г.
Съвместният комитет на трите ЕНО стартира консултации по предложението за отговор на поканата на ЕК за съвет във връзка с основния преглед на
Директивата относно финансовите конгломерати
ЕБО публикува дискусионен документ относно образец на планове за възстановяване
ЕБО публикува два комплекта от насоки относно стойността под риск в кризисни ситуации (VaR в кризисни ситуации) и подходите за моделиране
на допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск (IRC), прилагани от кредитните институции, използващи подхода на вътрешните
модели (IMA)
ЕБО публикува проект на точков модел на данни (DPM) на базата на проекта си на ITS относно изискванията към институциите за отчитане пред
надзорните органи

ЮНИ
ЕБО стартира три консултации по проекти на ITS относно оповестяването на информация за капиталовите изисквания, изискванията към отчитането
пред надзорните органи за коефициента на ливъридж и за ликвидно покритие и стабилността на финансирането
ЕБО стартира две консултации по проекти на РТС относно понятието за печалба от продажба и капиталовите изисквания за ЦК
ЕБО публикува своя годишен доклад за 2011 г.
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ЮЛИ
ЕБО стартира консултации по проект на РТС за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка относно определяне на приближението на
спреда и уточняването на ограничен брой по-малки портфейли
ЕБО публикува годишния си доклад относно рисковете и слабите места на европейския банков сектор
ЕБО публикува общ преглед на изпълнението на капиталовата процедура
ЕБО стартира консултации по проект на РТС относно уточняването на изчислението на корекциите за кредитен риск
ЕНО публикуват списък на идентифицирани финансови конгломерати
ЕБО публикува двата комплекта насоки относно събирането на данни за лицата с високи доходи и сравнителния анализ на възнагражденията

АВГУСТ
Съвместният комитет на трите ЕНО публикува Протокол за сътрудничество по надзора в областта на борбата срещу изпирането на пари
ЕБО организира семинар по техническото изпълнение на новите изисквания за отчитане пред надзорните органи
Съвместният комитет на ЕНО стартира публични консултации по РТС за изчислителните методи за финансови конгломерати

СЕПТЕМВРИ
Апелативният съвет на ЕНО назначава William Blair за свой председател и Juan Fernández-Armesto за свой заместник-председател
ЕБО приема проектите за технически стандарти относно капиталовите изисквания за ЦК
ЕБО публикува резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“ към 31 декември 2011 г.

ОКТОМВРИ
ЕБО публикува окончателния доклад относно рекапитализацията на европейските банки
ЕБО публикува годишната си работна програма за 2013 г.
ЕБО публикува преглед на последващите действия относно прозрачността на банките в техните отчети по стълб 3 за 2011 г.
ЕБО публикува доклад за оценката на предложенията на МСП за ДКИ ІV/РКИ

НОЕМВРИ
ЕБО дава консултации по технически стандарти относно кооперации, взаимоспомагателни дружества, институции за спестявания и други подобни
институции
ЕБО публикува дискусионен документ относно проект на РТС за разумна оценка
ЕБО организира изследователски семинар „Бизнес модели на банките след кризата: стимули, стратегии, отстраняване на риска“
ЕБО публикува своите насоки относно оценката на пригодност на членовете на управителния орган и заемащите ключови длъжности
ЕБО публикува актуализиран списък на кредитните институции, получили разрешение да действат на територията на ЕС и на държавите от ЕИП
Съвместният комитет на ЕНО публикува отчет за изпълнението на изискванията за борба срещу изпирането на пари и за финансиране на борбата
срещу тероризма за електронните пари в ЕС

ДЕКЕМВРИ
ЕБО приема становище относно препоръката на експертната група на високо равнище за реформиране на структурата на банковия сектор на ЕС
ЕБО публикува актуализация на настоящата си позиция относно изискванията за отчитане пред надзорните органи на ликвидността и коефициента
на ливъридж
ЕБО приема становище относно възможна рамка за възстановяване и оздравяване на небанковите финансови институции
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2012 г. в цифри
Заседания на Съвета на надзорниците

9

Заседания на Групата на участниците от банковия сектор

7

Заседания на работните групи

180

Документи за консултации

14

Проекти на технически стандарти за регулиране и изпълнение

23

Насоки

6

Становища

6

Публични изслушвания

9
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Основни данни за регулирането
Тема

Регулаторни продукти

Собствен капитал

Документ за консултации по 14 проекта на РТС относно собствения капитал
Документ за консултации по 1 проект относно кооперации, взаимоспомагателни дружества, институции
за спестявания и други подобни институции
Документ за консултации по 1 проект на ITS относно собствения капитал
Становище по методологията за изчисление на временните долни граници
Становище по някои изменения на РКИ

Кредитен риск

Документ за консултации по 1 проект на РТС относно изчислението на корекциите за кредитен риск
Документ за консултации по 1 проект на РТС относно капиталовите изисквания за централните
контрагенти (ЦК)
Становище относно капиталовите изисквания за ЦК
Дискусионен документ по проект на РТС относно капиталовите изисквания за ЦК

Пазарен риск

Насоки относно допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск
Насоки относно стойността под риск в кризисни ситуации
Документ за консултации по 1 РТС относно понятието за печалба от продажба, свързана с бъдещ приход
в контекста на секюритизация
Дискусионен документ по проект на регулаторни стандарти за разумна оценка

Операционен риск

Насоки относно разширения и промени на усъвършенстваните подходи за измерване (АМА)

Възнаграждения

Насоки относно събирането на данни за лица с високи доходи
Насоки относно сравнителния анализ на възнагражденията

Отчитане пред надзорните органи

Документ за консултации по 1 проект на ITS относно отчетите за големи експозиции
Консултации по 1 проект на ITS относно изискванията за отчитане пред надзорните органи за краткосрочно
ликвидно покритие и стабилно финансиране
Консултации по 1 проект на ITS относно изискванията за отчитане пред надзорните органи за коефициента
на ливъридж
Консултации по 1 проект на ITS относно изискванията за отчитане пред надзорните органи за FINREP и COREP

Възстановяване и оздравяване

Становище относно възможна рамка за възстановяването и оздравяването на финансови институции,
които не са банки
Дискусионен документ относно образец на планове за възстановяване

Структурни реформи

Становище относно препоръките на експертната група на високо равнище за реформиране на структурата
на банковия сектор на ЕС

Паралелна банкова система

Становище относно консултацията на ЕК за паралелната банкова система

Вътрешно управление

Насоки относно оценката на пригодност на членовете на управителния орган и заемащите ключови длъжности

Дискусионни
Становища
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Основни данни за надзора
Процедура по рекапитализация
Първоначален недостиг на капитал и окончателна сума за рекапитализация
p
g

Окончателна сума за рекапитализация:

Първоначален недостиг

Първоначален недостиг, 75,8

115,7

Преки капиталови мерки, 83,2

Сума за рекапитализация

Мерки за рисково претеглени

Сума за рекапитализация, 78,9

активи (РПА),

32,5

Продължаващи механизми за защита, 4,3
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Колегии от надзорни органи
Действащи колегии от надзорни органи — разпределение по страна на произход
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Обединено кралство

Швеция

Испания

Португалия

Норвегия

Нидерландия

Латвия

Италия

Ирландия

Унгария

Гърция

Германия

Франция

Дания

Кипър

Белгия

0

Австрия

2
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EВ РОПЕЙС КИ

Б А Н К О В

О Р ГА Н

Списък на „следените отблизо“ колегии от надзорни органи на ЕБО — разпределение по страна на произход
5
4
3
2
1

Обединено кралство

Швеция

Испания

Португалия

Норвегия

Нидерландия

Италия

Ирландия

Унгария

Гърция

Германия

Франция

Дания

Кипър

Белгия

Австрия

0

Основни финансови данни
Изпълнение на бюджета през 2012 г.

Бюджет

Поети задължения

10 908 000

9 159 710

84 %

8 953 661

82 %

Дял II — административни

4 272 000

3 673 434

86 %

2 029 498

48 %

Дял III — оперативни

5 567 000

5 547 199

100 %

849 375

15 %

20 747 000

18 380 343

89 %

11 832 534

57 %

Дял I — свързани с персонала

Общо (EUR)

Поети задължения %

Изплатени

Изплатени %

Изпълнение на бюджета по дялове

Дял III — оперативни

5 567 000 EUR
27 %

Общо

20 747 000 EUR

Дял I — свързани с персонала

10 908 000 EUR
52 %

Дял II — административни

4 272 000 EUR
21 %
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Основни данни за човешките ресурси
Увеличение на персонала
110

Командировани национални експерти
Договорно наети служители
Срочно наети служители
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