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Samenvatting
In de korte tijd sinds haar oprichting begin 2011
heeft de Europese Bankautoriteit een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de
ﬁnanciële markten in Europa en aan de harmonisatie van de bankregels die daaraan ten grondslag liggen. Dat gebeurde tegen de achtergrond
van de verergerende schuldencrisis in Europa
en de daaruit voortvloeiende onzekerheden op
de markt. Bovendien bleven ook wereldwijd de
economische problemen voortduren.
Als een van haar belangrijkste wapenfeiten
voerde EBA in 2012 een herkapitalisatieplan
uit om ervoor te zorgen dat de banken aanzienlijke inspanningen zouden leveren om hun
kapitaalpositie te versterken en deze tegen
toekomstige schokken te beschermen — zonder de kredietverlening in de reële economie
te verstoren. Daardoor nam het vertrouwen in
de markt toe, omdat transparanter werd aan
welke risico’s de banken zijn blootgesteld, voor
het eerst ook wat staatsschulden betreft.
Een ander belangrijk onderdeel van het waarborgen van de ﬁnanciële stabiliteit waren de eerste
werkzaamheden in verband met de herstel- en
afwikkelingspakketten of „levende testamenten”. Daardoor moeten banken op ordelijke wijze
failliet kunnen gaan als zich in de toekomst een
crisis voordoet, zodat de risico’s voor verzekerde
spaarders tot een minimum worden beperkt en
een domino-effect binnen het bredere ﬁnanciële
stelsel wordt voorkomen.
Het hele jaar door bleef de organisatie een
belangrijke rol spelen bij de verbetering van
de consistentie van de toezichtpraktijken en de
versterkte samenwerking tussen de toezichthoudende instanties, vooral de instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de veertig
grootste grensoverschrijdende banken in de EU.

In de volgende paragrafen van deze samenvatting worden enkele van de voornaamste
werkzaamheden en prestaties van EBA van
het afgelopen jaar belicht. De aandacht gaat
daarbij vooral uit naar de kernthema’s regulering, toezicht en consumentenbescherming.
Tevens worden enkele van de ontwikkelingen
binnen EBA zelf beschreven. De organisatie
streeft ernaar haar nieuwe taken steeds beter
te verrichten, teneinde de stabiliteit van het
bankwezen volledig te ondersteunen, een gelijk
speelveld te creëren, en de transparantie van
de markten en de bescherming van spaarders
en beleggers te waarborgen.

Naar een nieuw
reguleringssysteem
In het verslagjaar leverde EBA een verdere
bijdrage aan het tot stand komen van een
gezonder en veiliger ﬁnancieel stelsel. Zij ontwikkelde ontwerpreguleringsnormen en -richtsnoeren waarmee aan ﬁnanciële instellingen
die aan het nieuwe Bazel III-reguleringskader
moeten voldoen, helderheid wordt verschaft.
In totaal produceerde EBA:
14

raadplegingsdocumenten;

23

ontwerpen van technische regulerings- en
uitvoeringsnormen;

6

reeksen richtsnoeren; en

6

adviezen.
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In juli 2011 keurde de Europese Commissie een
wetgevingspakket goed om de regulering van
de banksector te versterken. Het voorstel vervangt de huidige richtlijnen betreffende kapitaalvereisten door een nieuwe richtlijn (ook
welbekend als RKV) en een verordening (VKV),
en vormt weer een belangrijke stap naar een
gezonder en veiliger ﬁnancieel stelsel.
In afwachting van de officiële goedkeuring
van de nieuwe reguleringsstructuur door de
Commissie richtte EBA zich op de ontwikkeling van ontwerpen van ondersteunende
reguleringsnormen en -richtsnoeren. Omdat
de uitvoeringsdatum voor de verordening en
de richtlijn tot 2013 werd uitgesteld, hebben
deze normen nog steeds een ontwerpstatus
en kunnen zij worden gewijzigd afhankelijk
van de deﬁnitieve formulering van de nieuwe
wetgevingsvoorstellen.
In 2012 was het „eigen vermogen” van de bank
een belangrijk onderwerp voor EBA. Gedurende het jaar werden drie raadplegingen en
een openbare hoorzitting gehouden, met als
resultaat 16 nieuwe technische normen die
voorlopig door de raad van toezichthouders
zijn goedgekeurd.
EBA stelde verder een ontwerp van technische reguleringsnorm op om de praktijken
van voorzichtige waardering te harmoniseren
zodat ﬁnanciële instellingen hun marktwaardeposities consistent en transparant berekenen.
Er werd een discussienota gepubliceerd en de
werkzaamheden zullen tot in 2013 voortduren.
Dankzij de voorgestelde RKV kan EBA technische reguleringsnormen met betrekking
tot de hoogte van de salarissen en bonussen
voor hoger bankpersoneel ontwikkelen. De
beloningsniveaus moeten een weerspiegeling
zijn van de kredietkwaliteit van de afzonderlijke instelling en de mate waarin de rollen van
afzonderlijke medewerkers invloed hebben op
het risicoproﬁel van de instelling. In 2012 vond
een benchmarkexercitie plaats waaruit bleek
dat in de EU onrustbarend grote verschillen
bestaan in de wijze waarop de ﬁnanciële instellingen onderzoeken wie van hun medewerkers
wezenlijke invloed hebben op het risicoproﬁel
van de onderneming; deze uitkomst zal tot uitdrukking komen in de ontwerpnorm.
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Gedurende het jaar verkreeg EBA de goedkeuring van de Europese Commissie voor een
technische norm voor centrale tegenpartijen,
de organen die zich plaatsen tussen de partijen
die transacties op de effectenmarkten verrichten. Daarbij werkte de organisatie nauw samen
met partners van de Europese Autoriteit voor
effecten en markten (ESMA) en het Europees
Stelsel van centrale banken (ESCB).
EBA werkte ook samen met het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM); zij verrichtten onderzoek naar het mechanisme voor het
vaststellen van het Euribor-rentetarief. De uitkomsten daarvan werden begin januari 2013
gepubliceerd en hebben geleid tot aanbevelingen aan de Euribor-Federatie van Europese
banken. EBA bracht tevens aan de nationale
toezichthouders aanbevelingen uit over het
toezicht op banken die aan het Euribor-panel
deelnemen, en organiseerde een raadpleging
over de uitgangspunten voor het vaststellen van
benchmarks in de EU.
Een essentiële taak van EBA is ervoor te zorgen
dat de nieuwe reguleringsomgeving op transparante wijze tot stand komt en wel zodanig dat
alle belanghebbenden vertrouwen in het stelsel
kunnen hebben. Vertrouwen ontstaat ook wanneer onderliggende informatie op geharmoniseerde wijze wordt verzameld en beoordeeld.
Inzicht in de liquiditeit en de hefboomposities
van de ﬁnanciële instellingen is essentieel om
ervoor te zorgen dat het stelsel soepel blijft
functioneren. De nationale instanties verlangen
geharmoniseerde informatie over de liquide
middelen van banken (instroom en uitstroom)
en over hun hefboomratio’s. Daartoe hield EBA
in 2012 openbare raadplegingen over beide
vraagstukken ten behoeve van de ontwikkeling van technische uitvoeringsnormen voor
elk daarvan.
Er werden openbare raadplegingen gehouden over de wijze waarop informatie over de
liquiditeit en hefboomposities van ﬁnanciële
instellingen wordt verzameld. De uitkomsten
daarvan zullen worden gebruikt als input voor
het opstellen van de technische uitvoeringsnormen op beide gebieden.

S A M E N V A TTI N G

Reguleringsarbitrage
voorkomen
De EBA-raadpleging die in 2012 de meeste
reacties kreeg, was de raadpleging over het
wegnemen van lacunes in de regelgeving
betreffende niet-geclearde derivatentransacties. Op de discussienota kwamen meer dan
zeventig reacties van banken, bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en toezichthouders.
De drie Europese toezichthoudende autoriteiten zijn van plan de technische normen voor
margeverplichtingen voor niet-geclearde OTCderivaten af te ronden zodra de internationale
beginselen beschikbaar zijn. Het opstellen van
technische normen op dat gebied blijft in 2013
een van de voornaamste prioriteiten van EBA.

Bescherming tegen
toekomstige schokken
Het is belangrijk dat ﬁnanciële instellingen over
herstel- en afwikkelingsplannen beschikken,
zodat ze weten om te gaan met een mogelijke
ﬁnanciële schok die hun voortbestaan in gevaar
zou kunnen brengen. EBA speelt een sleutelrol
bij het coördineren van doeltreffende herstelen afwikkelingsplannen en het zo veel mogelijk
beperken van de gevolgen voor het hele systeem wanneer één instelling failliet gaat.
In mei publiceerde EBA een discussienota
waarin zij haar voorlopige standpunten over
de structuur en de hoofdonderdelen van de
herstelplannen uiteenzette, en tevens een
Europees gemeenschappelijk model voor de
opstelling van herstelplannen. Als vervolg
daarop bracht EBA in de tweede helft van
2012 een aanbeveling uit die bedoeld was om
de ontwikkeling van herstelplannen in de hele
EU consistent te laten verlopen. Het plan houdt
in dat 39 grensoverschrijdende banken in de
EU groepsherstelplannen moeten ontwikkelen
en deze voor eind 2013 binnen de colleges van
toezichthouders moeten laten bespreken.
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De werkzaamheden van EBA betreffende het
bankentoezicht concentreerden zich in 2012
op een aantal belangrijke gebieden: risicobeoordelingen, gemeenschappelijke rapportage
van de gegevens met betrekking tot regulering,
risicogewogen activa, op orde brengen van de
balans van banken, en de rol van colleges van
toezichthouders in de supervisie op grensoverschrijdende bankgroepen.

Herkapitalisatie
Hoe stabiel de Europese ﬁnanciële markten
zijn, hangt af van het vermogen van marktdeelnemers om de levensvatbaarheid en gezondheid van de banken in de Unie op heldere wijze
te beoordelen. Kort na de stresstests in 2011
voerde EBA een herkapitalisatie door waarbij de nationale toezichthoudende instanties
werden gedwongen ervoor te zorgen dat de
banken over voldoende hoogwaardig kapitaal
beschikken om in geval van een verdere verslechtering van de economische situatie stand
te kunnen houden, nadat zij een aanvullende
buffer tegen het risico van staatsschulden hebben opgebouwd.
EBA wees 27 banken aan die een tekort van in
totaal 76 miljard EUR uiterlijk eind juni 2012
moesten hebben aangevuld en daarbij de kredietverlening aan de reële economie op peil
moesten houden. Eind juni 2012 bezat de overgrote meerderheid van de betrokken banken
meer tier 1-kernkapitaal dan de vereiste 9 %.
Dankzij deze beide activiteiten van EBA zijn de
balansen van de banken in totaal met 250 miljard EUR omhooggegaan.

In december 2012 bracht EBA een advies uit
waarin werd getracht mogelijke inconsistenties
aan te pakken tussen enerzijds een Europees
kader voor afwikkeling en herstel, en anderzijds
nieuwe initiatieven van het Comité betaling en
verrekening (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS), het Technisch Comité
van de Internationale Organisatie van effectentoezichthouders (International Organisation of
Securities Commissions, IOSCO) en de Raad
voor ﬁnanciële stabiliteit (Financial Stability
Board, FSB).
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Transparantie vergroten
Als onderdeel van haar pogingen om te helpen
het vertrouwen in de balansen van de banken te
herstellen, voerde EBA ook werkzaamheden uit
met betrekking tot de risicogewogen activa. Het
doel daarvan was voor consistentie te zorgen
in de wijze waarop deze activa in de diverse
instellingen worden berekend, zodat daarin
hun echte risicoproﬁel tot uitdrukking komt.
Risicogewogen activa vormen de activa van een
bank of de vorderingen buiten de balanstelling
van een bank, gewogen op basis van het risico.
EBA ondersteunde tevens de relevante
bevoegde autoriteiten bij de beoordeling van de
kwaliteit van activa van afzonderlijke banken.
Aan het eind van 2012 werd een belangrijke
stap gezet in het vaststellen van gemeenschappelijke deﬁnities met betrekking tot problemen
bij de aﬂossing van leningen. De afronding van
dit proces wordt begin 2013 verwacht. Met de
deﬁnities van „clementie” en „niet-nakoming”
krijgen de toezichthouders en colleges handvatten aangereikt om de boekhouding van de
banken vanuit een gemeenschappelijke basis
op activakwaliteit te controleren, en wordt
wezenlijke informatie verschaft met het oog
op toekomstige stresstests. EBA werkte eveneens nauw samen met het Europees Comité
voor systeemrisico’s (ESRB) om gevallen op
te sporen waarin rekeningen of fondsen meer
kapitaal lijken te bevatten dan in werkelijkheid
het geval is.
EBA werd ook gevraagd richtsnoeren voor
transparantievereisten op te stellen en de vaststelling van beste praktijken voor gedekte obligaties en andere instrumenten die bezwaring
veroorzaken, te coördineren. De werkzaamheden aan de modellen voor activabezwaring
zijn bijna voltooid, en er is een begin gemaakt
met de ontwikkeling van modellen voor
ﬁnancieringsplannen.
In 2012 intensiveerde EBA haar inspanningen om de kwaliteit en deugdelijkheid van de

gerapporteerde gegevens te verbeteren om zo
het toezicht op de banken te versterken. Na
een openbare raadpleging werkte EBA aan de
afronding van gemeenschappelijke technische
normen voor toezichtrapportage. Deze normen
worden gepubliceerd wanneer de deﬁnitieve
tekst van de VKV/RKV IV beschikbaar is. Het
nieuwe rapportagekader zal een gemeenschappelijke basis voor de uitwisseling van met
de colleges van toezichthouders gerelateerde
informatie verschaffen.
In 2012 voltooide EBA haar „risicodashboard”,
dat een overzicht van de prestaties van het
bankwezen biedt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een kleurcodesysteem om eenvoudig belangrijke bronnen van risico’s en trends
in risicoproﬁelen van banken vast te stellen.
Een bedrijfsspeciﬁeke versie van het dashboard
zal als aanvullend instrument voor de colleges
van toezichthouders fungeren.

Colleges van
toezichthouders
Er zijn colleges van toezichthouders ingesteld om het grensoverschrijdende toezicht
op de banksector te vergroten via nauwere
samenwerking tussen nationale organen en
betere uitwisseling van informatie. De colleges
bestaan uit twee of meer nationale toezichthouders. In enkele gevallen zijn daarbij ook landen
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
betrokken.
EBA heeft tot taak te bevorderen dat de colleges van toezichthouders in de EER consistent
functioneren. EBA verrichte in 2002 in nauwe
samenwerking met nationale bevoegde autoriteiten een inventarisatie om haar toezicht op
de colleges beter af te stemmen op de omvang
en complexiteit daarvan. Verder publiceerde
zij een document voor toezichthouders over
goede praktijken in verband met gezamenlijke
besluiten.
Een andere activiteit in 2012 was de beoordeling van de afspraken van de colleges voor
het toezicht tijdens potentiële crisissituaties.
Dankzij de betrokkenheid en de adviezen van
EBA nam het aantal dergelijke door nationale
bevoegde autoriteiten ontwikkelde kaders voor
crisistoezicht sterk toe.
EBA werkte eveneens hard om te zorgen voor
een versterkte harmonisatie van de collegepraktijken in de aanloop naar de ontwikkeling
van de bindende technische normen voor de
samenwerking tussen het land van herkomst
en het land van ontvangst, en het functioneren
van de colleges. Momenteel is EBA bezig negen
technische normen voor colleges van toezichthouders op te stellen.
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Consumentenbescherming Beleidsanalyse
en -coördinatie
EBA heeft tot taak een hoog niveau van regulerend toezicht op de ﬁnanciële markten en
instellingen in Europa te waarborgen, maar
speelt daarnaast een belangrijke rol in de
bescherming van individuele consumenten. In
2012 onderzocht de organisatie de mogelijke
risico’s voor beleggers die in de verleiding
komen om in complexe ﬁnanciële producten,
zoals „contracts for difference” (CFD’s), te
beleggen, zonder dat zij de vereiste ﬁnanciële
kennis hebben om de risico’s daarvan volledig
te begrijpen.
In oktober 2012 organiseerde EBA haar eerste
Dag van de Consumentenbescherming, waarbij vertegenwoordigers van het bankwezen,
nationale toezichthoudende instanties, consumentenorganisaties en academici elkaar
ontmoetten en discussieerden over vraagstukken die verband houden met consumentenbescherming en ﬁnanciële innovatie op Europees
niveau.
Het jaarverslag van EBA over consumententrends, gepubliceerd in maart 2013, zal een
aanzet vormen voor de vaststelling van het
werkprogramma voor 2013. In het verslag worden nieuwe trends en punten van zorg voor de
Europese consumenten in kaart gebracht. De
volgende kwesties komen in het verslag aan
de orde:
 schulden en verantwoord krediet;
 transparantie en de hoogte van kosten;
 omvang van de misleidende verkoop van
ﬁnanciële producten;
 problemen met speciﬁeke producten, zoals
leningen in vreemde valuta’s;
 verzekering tegen wanbetaling en complexe
producten;
 veiligheid van nieuwe technologieën die voor
bankdiensten worden gebruikt; en
 opkomende nieuwe vormen van liquiditeitsvergroting.

Operationele activiteiten
Met de blijvende steun van de lidstaten en de
nationale toezichthoudende instanties heeft
EBA zich grondig voorbereid op de uitdaging
haar mandaat te vervullen nu de onzekerheid in
de ﬁnanciële sector aanhoudt. Bij het verrichten van haar werkzaamheden doet EBA haar
uiterste best om ervoor te zorgen dat:

In het kader van de beleidsanalyse en -coördinatie heeft EBA gezorgd voor de juridische
analyse en ondersteuning, en voor adviezen
over de methodiek voor effectbeoordeling die
wordt toegepast bij het voorbereiden en opstellen (als wetgeving) van het EBA-beleid, en over
producten voor regulering en toezicht (waaronder technische normen, richtsnoeren, adviezen,
aanbevelingen voor toezicht en collegiale toetsingen). Tot de coördinatiewerkzaamheden van
EBA behoorden onder meer:
 coördinatie van de toezichtopleidingen voor
nationale toezichthouders: in 2012 werden
tien sectorale opleidingsactiviteiten door EBA
georganiseerd en werden dertien grensoverschrijdende studiebijeenkomsten en vier cursussen over zachte vaardigheden door alle
drie Europese toezichthoudende autoriteiten
gezamenlijk georganiseerd;
 ondersteuning van de Stakeholdergroep
bankwezen van EBA (BSG): de BSG belegde
in 2012 vijf reguliere bijeenkomsten en twee
gezamenlijke bijeenkomsten met de raad
van toezichthouders van EBA. Hij bracht acht
adviezen en één standpuntnota uit en leverde
inbreng door op de openbare raadplegingen
van EBA te reageren;
 steun voor de toetsingscommissie van EBA:
in 2012 werden afspraken gemaakt over de
methode van de collegiale toetsing door EBA.
Verder werd gestart met de collegiale toetsing van de naleving van speciﬁeke aspecten
van de „Guidelines on stress testing (CEBS
GL32)” van EBA, waarbij de nationale toezichthouders onder meer een zelfbeoordelingsvragenlijst lieten circuleren;
 ondersteuning, samen met andere Europese toezichthoudende autoriteiten, van de
bezwaarcommissie van die toezichthoudende autoriteiten, die in december 2011 is
ingesteld;
 bijdrage aan de evaluatie van het Europees
Systeem voor ﬁnancieel toezicht, die overeenkomstig artikel 81 van de EBA-verordening door de Europese Commissie wordt
verricht, in samenwerking met andere Europese toezichthoudende autoriteiten;
 coördinatie van de beleidswerkzaamheden
en toezichtactiviteiten van EBA, zowel intern
als met externe instanties (zoals BCBS en
IMF) en EU-instellingen.

 de operationele activiteiten effectief en efﬁciënt verlopen;
 aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving wordt voldaan;
 de verslaglegging op ﬁnancieel gebied en
andere beheersgebieden betrouwbaar is; en
 de activa en de informatie worden beschermd.
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Financieel beheer
en aanbesteding
EBA voerde in 2012 enkele wijzigingen door
om de ﬁnanciële middelen beter te beheren
en te controleren, waaronder vereenvoudigde
interne processen om de efﬁciëntie te vergroten. Dat er verbetering optrad, werd bevestigd
door interne audits die in de loop van het jaar
werden verricht. De bestedingen van EBA in het
kader van haar begroting waren in 2012 18 %
efﬁciënter dan in 2011; de begroting werd voor
89 % uitgevoerd.
In 2012 startte EBA 19 aanbestedingsprocedures om de interne infrastructuur van de
organisatie te ontwikkelen, te verbeteren en te
ondersteunen. De totale voorspelde maximumwaarde van de in 2012 getekende contracten
bedroeg meer dan 20 miljoen EUR.

Ons personeel
Vanwege de groeiende behoefte aan een volwaardig team nam EBA in 2012 28 tijdelijke
functionarissen, zes arbeidscontractanten en
negen gedetacheerde nationale deskundigen
in dienst, waarmee het totale aantal medewerkers aan het eind van het jaar op 94 uitkwam.
Vergeleken met 2011 was er een toename met
64 % van het aantal sollicitanten. Daaruit blijkt
hoe groot de belangstelling is voor functies bij
EBA. Onze medewerkers zijn afkomstig uit
20 landen van de Europese Unie — 44 % is
vrouw en 56 % man.

Informatietechnologie
Een van de belangrijkste aanbestedingsterreinen was in 2012 de IT-infrastructuur, zoals de
vergroting van de capaciteit van het datacentrum met het oog op de groeiende taken van
EBA. Op grond van een herziene IT-strategie
verschafte EBA de colleges van toezichthouders ook een instrument om de samenwerking
tussen nationale en EBA-deskundigen gemakkelijker te maken. Dat geslaagde programma
leidde in 2012 tot een verdubbeling van het
aantal gebruikers.

Communicatie
Naast de traditionele pers- en communicatieactiviteiten die erop gericht zijn de media en
belanghebbenden eenvoudig toegankelijke
informatie te verschaffen, zal naar verwachting in de zomer van 2013 een nieuwe website
worden gelanceerd. EBA organiseerde in 2012
verscheidene evenementen om informatie uit
te wisselen met belanghebbenden en feedback
van hen te verkrijgen. Het ging daarbij om:
 de eerste Dag van de Consumentenbescherming van EBA;
 de eerste onderzoeksworkshop van EBA,
waaraan economen van de nationale toezichthoudende instanties en vooraanstaande
academici deelnamen;
 negen openbare hoorzittingen, als onderdeel van de raadpleging over richtsnoeren
en technische normen; en
 een workshop over de naleving van de eisen
die aan toezichtrapportage worden gesteld.
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Belangrijke wapenfeiten
en cijfers in 2012
JANUARI
EBA publiceert haar werkprogramma voor 2012.
EBA brengt richtsnoeren uit over aanvullingen en wijzigingen op de geavanceerde meetbenadering (GMB).

FEBRUARI
EBA publiceert een overzicht van haar doelstellingen en werkzaamheden op het gebied van consumentenbescherming en ﬁnanciële innovatie.
De raad van toezichthouders van EBA verricht zijn eerste totaalbeoordeling van de kapitaalplannen van banken.
EBA publiceert een raadplegingsdocument over ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor de melding van grote posities.

MAART
EBA publiceert een discussienota over ontwerpen van technische reguleringsnormen voor de kapitaalvereisten van centrale tegenpartijen.
De Europese toezichthoudende autoriteiten publiceren een gezamenlijke discussienota over ontwerpen van technische reguleringsnormen.

APRIL
EBA brengt verslag uit over de resultaten van het toezicht in het kader van Bazel III.
EBA start een raadpleging over de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor het eigen vermogen (deel 1).
Het Gemengd Comité van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten publiceert twee verslagen over de uitvoering van de derde
witwasrichtlijn.
EBA start een raadpleging over de ontwerprichtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan
en medewerkers met een sleutelfunctie.

MEI
EBA publiceert een verslag over de wijze waarop gevolg is gegeven aan de aanbeveling van EBA over de stresstest die in 2011 in heel Europa
werd uitgevoerd.
Het Gemengd Comité van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten start een raadpleging over de voorgestelde reactie op het verzoek
om advies van de Europese Commissie omtrent de fundamentele herziening van de richtlijn betreffende ﬁnanciële conglomeraten.
EBA publiceert een discussienota over een model voor herstelplannen.
EBA publiceert twee reeksen richtsnoeren voor Stressed Value At Risk (stressed-VaR) en over de modelleringsprocessen in verband
met het additioneel wanbetalings- en migratierisico, welke gebruikt worden door kredietinstellingen die zich van de internemodellenbenadering bedienen.
EBA publiceert een ontwerpmodel voor datapunten dat is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen
voor de toezichtrapportagevereisten waaraan instellingen zich moeten houden.

JUNI
EBA start drie raadplegingen over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor de openbaarmaking van het eigen vermogen,
toezichtrapportagevereisten voor de hefboomratio en voor liquiditeitsdekking en stabiele ﬁnanciering.
EBA start twee raadplegingen over de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor de verkoopwinst en de kapitaalvereisten
voor centrale tegenpartijen.
EBA publiceert haar jaarverslag 2011.
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JULI
EBA start een raadpleging over de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering
wat betreft de vaststelling van een vervangende spread en de speciﬁcatie van een beperkt aantal kleinere portefeuilles.
EBA publiceert haar jaarverslag over de risico’s en zwakke plekken van de Europese banksector.
EBA publiceert een overzichtsverslag over de uitvoering van de herkapitalisatie.
EBA start een raadpleging over de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor de speciﬁcatie van de berekening van de aanpassingen
van het kredietrisico.
De Europese toezichthoudende autoriteiten publiceren een lijst met opgespoorde ﬁnanciële conglomeraten.
EBA publiceert twee reeksen richtsnoeren voor het verzamelen van gegevens over grootverdieners en voor de benchmarkexercitie
voor beloningen.

AUGUSTUS
Het Gemengd Comité van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten publiceert een protocol voor samenwerking bij het toezicht
op de bestrijding van witwaspraktijken.
EBA organiseert een workshop over de technische uitvoering van de nieuwe toezichtrapportagevereisten.
Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten start een openbare raadpleging over technische reguleringsnormen
voor de berekeningsmethoden voor ﬁnanciële conglomeraten.

SEPTEMBER
De bezwaarcommissie van de Europese toezichthoudende autoriteiten benoemt William Blair tot voorzitter en Juan Fernández-Armesto
tot vicevoorzitter.
EBA keurt de ontwerpen van technische normen voor de kapitaalvereisten van centrale tegenpartijen goed.
EBA publiceert de resultaten van het toezicht in het kader van Bazel III per 31 december 2011.

OKTOBER
EBA publiceert haar eindverslag over de herkapitalisatie van Europese banken.
EBA publiceert haar jaarlijkse werkprogramma voor 2013.
EBA publiceert een vervolgevaluatie over de transparantie van de banken in hun verslagen over 2011 in het kader van pijler 3.
EBA brengt een verslag uit over de beoordeling van de mkb-voorstellen voor RKV IV/VKV.

NOVEMBER
EBA houdt een raadpleging over technische normen voor coöperaties, onderlinge maatschappijen, spaarinstellingen en soortgelijke instellingen.
EBA publiceert een discussienota over de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor voorzichtige waardering.
EBA organiseert een onderzoeksworkshop over „Bedrijfsmodellen voor banken na de crisis: stimulansen, strategieën, risicoafbouw”.
EBA publiceert haar richtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers
met een sleutelfunctie.
EBA publiceert een bijgewerkte lijst van kredietinstellingen die binnen de EU- en EER-landen mogen opereren.
Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten publiceert een verslag over de naleving van de vereisten inzake
elektronisch geld in de EU voor de strijd tegen witwaspraktijken en terrorisme.

DECEMBER
EBA brengt een advies uit over de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau betreffende de hervorming van de structuur
van de banksector in de EU.
EBA formuleert haar huidige standpunt over de toezichtvereisten voor de verslaglegging inzake liquiditeit en de hefboomratio.
EBA brengt een advies uit over een mogelijk kader voor het herstel en de afwikkeling met betrekking tot niet-bancaire ﬁnanciële instellingen.
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2012 in cijfers
Vergaderingen van de raad van toezichthouders

9

Vergaderingen van de Stakeholdergroep bankwezen

7

Vergaderingen van werkgroepen

180

Raadplegingsdocumenten

14

Ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen

23

Richtsnoeren

6

Adviezen

6

Openbare hoorzittingen

9
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Belangrijke cijfers regulering
Onderwerp

Producten in verband met regulering

Eigen vermogen

Raadplegingsdocument over 14 ontwerpen van technische reguleringsnormen voor het eigen vermogen
Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische reguleringsnorm voor coöperaties,
onderlinge maatschappijen, spaarinstellingen en soortgelijke instellingen
Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische uitvoeringsnorm voor de openbaarmaking
van het eigen vermogen
Advies over de methodiek voor de berekening van overgangsminima
Advies over enkele wijzigingen die in de VKV zijn doorgevoerd

Kredietrisico

Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische reguleringsnorm voor de berekening
van de aanpassingen van het kredietrisico
Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische reguleringsnorm voor de kapitaalvereisten
voor centrale tegenpartijen
Advies over kapitaalvereisten voor centrale tegenpartijen
Discussienota over ontwerpen van technische reguleringsnormen voor kapitaalvereisten voor centrale
tegenpartijen

Marktrisico

Richtsnoeren voor het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalings- en migratierisico
Richtsnoeren voor Stressed Value At Risk
Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische reguleringsnorm voor het begrip
verkoopwinst in verband met toekomstig marge-inkomen in een securitisatiecontext
Discussienota over ontwerpreguleringsnormen voor voorzichtige waardering

Operationeel risico

Richtsnoeren voor een geavanceerde meetbenadering (GMB) — Aanvullingen en wijzigingen

Beloning

Richtsnoeren voor het verzamelen van gegevens over grootverdieners
Richtsnoeren voor de benchmarkexercitie voor beloningen

Toezichtrapportage

Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische uitvoeringsnorm voor de melding
van grote posities
Raadpleging van een ontwerp van een technische uitvoeringsnorm voor toezichtrapportagevereisten
voor liquiditeitsdekking en stabiele ﬁnanciering
Raadplegingsdocument over een ontwerp van een technische uitvoeringsnorm
voor toezichtrapportagevereisten voor de hefboomratio
Raadplegingsdocument over ontwerpen van technische uitvoeringsnormen
voor toezichtrapportagevereisten voor ﬁnanciële verslaglegging (Finrep) en gemeenschappelijke
verslaglegging (Corep)

Herstel en afwikkeling

Advies over een mogelijk kader voor het herstel en de afwikkeling met betrekking tot ﬁnanciële
instellingen anders dan banken
Discussienota over een model voor herstelplannen

Structurele hervormingen

Advies over de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau betreffende de hervorming
van de structuur van de banksector in de EU

Schaduwbankieren

Advies over de raadpleging van de Europese Commissie over schaduwbankieren

Intern bestuur

Richtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan
en medewerkers met een sleutelfunctie

Discussienota’s
Adviezen
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Overzicht belangrijke cijfers
Herkapitalisatie
Oorspronkelijk kapitaaltekort en uiteindelijk herkapitalisatiebedrag
p
g

Uiteindelijk herkapitalisatiebedrag:
Oorspronkelijk tekort

Oorspronkelijk tekort: 75,8

115,7

Directe kapitaalmaatregelen: 83,2

Herkapitalisatiebedrag

Maatregelen i.v.m.

Herkapitalisatiebedrag: 78,9

risicogewogen activa: 32,5
Permanente achtervang: 4,3
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Colleges van toezichthouders
Colleges van toezichthouders in de EER — Naar land van herkomst
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Lijst van colleges van toezichthouders die nauwlettend door EBA worden gevolgd — Naar land van herkomst
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Belangrijke cijfers ﬁnanciën
Uitvoering begroting in 2012

Begroting

Vastgelegd

Vastgelegd (in %)

Betaald

Betaald (in %)

10 908 000

9 159 710

84 %

8 953 661

82 %

Titel II — Administratief

4 272 000

3 673 434

86 %

2 029 498

48 %

Titel III — Operationeel

5 567 000

5 547 199

100 %

849 375

15 %

20 747 000

18 380 343

89 %

11 832 534

57 %

Titel I — Personeel

Totaal (EUR)

Uitvoering begroting per titel

Titel III — Operationeel

5 567 000 EUR
27 %

Totaal

20 747 000 EUR

Titel I — Personeel

10 908 000 EUR
52 %

Titel II — Administratief

4 272 000 EUR
21 %
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Belangrijke cijfers personele middelen
Groei personeelsbestand
110
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