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Kommenteeritud kokkuvõte
Lühikese aja jooksul alates oma asutamisest
2011. aasta alguses on Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) andnud olulise panuse Euroopa
ﬁnantsturgude tugevdamisse ja panganduse
aluseeskirjade ühtlustamisse. See on toimunud Euroopa riigivõlakriisi süvenemise ja sellest tuleneva turu ebakindluse ning jätkuvate
üleilmsete majandusprobleemide kontekstis.
Seda arvestades oli üks olulisematest EBA saavutustest 2012. aastal rekapitaliseerimiskava
rakendamine tagamaks, et pangad teeksid olulisi pingutusi oma kapitalipositsioonide tugevdamiseks ja kaitseks edasiste vapustuste eest,
katkestamata reaalmajandusele laenude andmist. See suurendas turu usaldust, sest suurenes pankade riskipositsioonide läbipaistvus,
sealhulgas esimest korda ka riigivõla positsioonide läbipaistvus.
Finantsstabiilsuse tagamisel oli oluline osa
ka tööl, mis võeti ette seoses maksevõime
taastamise ja kriisilahenduse kavade ehk nn
pangatestamentidega, et võimaldada pankadel
edaspidi kriisiolukorras tegevus nõuetekohaselt lõpetada, minimeerides nõnda kindlustatud hoiustajate riske ja hoides ära kaudse mõju
ﬁnantssüsteemile laiemalt.
Aasta jooksul oli EBA-l jätkuvalt oluline osa
järelevalvetavade järjepidevuse parandamisel
ja järelevalveasutuste koostöö tõhustamisel,
eriti asutuste vahel, kes vastutavad ELi 40 suurima piiriülese panga järelevalve eest.

Kommenteeritud kokkuvõtte järgmistes jaotistes tuuakse esile mõned EBA olulisemad
ettevõtmised ja saavutused eelmisel aastal,
mis keskenduvad regulatsiooni, järelevalve ja
tarbijakaitse põhiküsimustele. Kokkuvõte toob
ka välja EBA enda tegevuse teatavad suundumused, sest EBA eesmärk on tõhustada oma
osa, et toetada igati pangandussüsteemi stabiilsust, tagada võrdsed tingimused ja kaitsta
nii turgude läbipaistvust kui ka hoiustajaid ja
investoreid.

Uue reguleerimissüsteemi
suunas
Aruandeaastal andis EBA jätkuvalt oma panuse
kindlama ja turvalisema finantssüsteemi
loomisse, koostades regulatiivsete standardite eelnõusid ja suuniseid, mis lihtsustavad
eeskirjade järgimist finantseerimisasutustel, kel tuleb olla vastavuses uue Basel III
õigusraamistikuga.
Kokku koostas EBA:
14

konsultatsioonidokumenti;

23

regulatiivse ja rakendusliku tehnilise
standardi eelnõud;

6

suuniste kogumikku;

6

arvamust.
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Euroopa Komisjon võttis juulis 2011 vastu õigusaktide paketi pangandussektori regulatsiooni
tugevdamiseks. Selle ettepanekuga asendatakse praegused kapitalinõuete direktiivid uue
direktiiviga (mida nimetatakse kapitalinõuete
direktiiviks) ja määrusega (kapitalinõuete määrus), mis on veel üks oluline samm kindlama ja
turvalisema ﬁnantssüsteemi suunas.
Oodates uue regulatiivstruktuuri ametlikku
vastuvõtmist komisjonis, keskendus EBA toetavate regulatiivsete standardite eelnõude ja
suuniste koostamisele. Kuna direktiivi ja määruse rakendamiskuupäev lükati edasi 2013.
aastasse, on need standardid eelnõu vormis ja
neisse võib teha muudatusi uute ettepanekute
lõpliku sõnastuse alusel.
Pankade omavahendid oli üks oluline valdkond,
millele EBA 2012. aastal keskendus. Aasta
jooksul korraldati kolm konsulteerimist ja avalik arutelu, mille tulemusel koostati 16 tehnilist standardit, mille oli eelnevalt kiitnud heaks
asutuse järelevalvenõukogu.
Samuti koostas EBA regulatiivse tehnilise standardi eelnõu usaldusväärse hindamise tavade
ühtlustamiseks, et finantseerimisasutustepoolses õiglase väärtuse positsioonide arvutamises tagada järjepidevus ja läbipaistvus.
Avaldati aruteludokument ja tööd jätkatakse
2013. aastal.
Kavandatud kapitalinõuete direktiiv annab
EBA-le volitused regulatiivsete tehniliste standardite väljatöötamiseks pankade juhtivametnikele makstavate palgatasemete ja preemiate
kohta. Tasumäärad peaksid olema vastavuses
iga asutuse krediidikvaliteediga ja tasemel, mis
vastab iga töötaja osale asutuse riskiproﬁilis.
2012. aastal tehtud võrdlusest selgus, et ELis
on muret tekitavalt palju lahknevusi meetodi
osas, kuidas ﬁnantseerimisasutused selgitavad
välja, millistel töötajatel on oluline mõju ettevõtte riskiproﬁilile, ning seda võetakse arvesse
ka standardi eelnõus.
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Aasta jooksul saavutas EBA keskseid vastaspooli, väärtpaberiturgudel tehinguid vahendavaid asutusi käsitleva tehnilise standardi
vastuvõtmise Euroopa Komisjonis. Selleks tegi
organisatsioon tihedat koostööd partneritega
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvest (ESMA)
ja Euroopa Keskpankade Süsteemist (ESCB).
Veel ühe näitena koostööst uurisid EBA ja
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Euribori
intressimäära määramise mehhanismi. Tulemused avaldati 2013. aasta jaanuari alguses ja
nende alusel esitati soovitusi Euribori määravale Euroopa Pangandusföderatsioonile. EBA
koostas ka soovitused riiklikele järelevalveasutustele Euribori paneelis osalevate pankade
järelevalve kohta ning algatas konsultatsiooni
võrdlusaluste määramise protsesside kohta
ELis.
EBA jaoks on äärmiselt oluline tagada, et uue
regulatiivse keskkonna arendamine toimuks
läbipaistvalt ja nii, et kõik sidusrühmad saaksid süsteemi usaldada. Usaldust suurendab
ka alusandmete ühtlustatud kogumine ja
hindamine.
Finantseerimisasutuste likviidsusest ja ﬁnantsvõimendusest arusaamine on süsteemi ladusa
toimimise jaoks väga tähtis. Riiklikud asutused nõuavad ühtlustatud teavet pankade likviidsete varade (sisse- ja väljavool) ning nende
ﬁnantsvõimenduse määra kohta. Seda silmas
pidades korraldas EBA 2012. aastal mõlemas
küsimuses avalikud konsultatsioonid, et aidata
kaasa rakendusliku tehnilise standardi eelnõu
koostamisele mõlema eelmainitu kohta.
Avalike konsultatsioonide eesmärgiks oli teha
kindlaks, kuidas kogutakse teavet ﬁnantseerimisasutuste likviidsuse ja finantsvõimenduse kohta. Konsultatsioonid aitavad hankida
andmeid rakenduslike tehniliste standardite
eelnõude koostamiseks mõlemas valdkonnas.
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Regulatiivse arbitraaži
ärahoidmine

komitee (CPSS), Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni tehniline komitee
(IOSCO) ning ﬁnantsstabiilsuse nõukogu (FSB).

EBA konsultatsioon, mille käigus koguti 2012.
aastal kõige rohkem vastuseid, käsitles seaduselünkade kõrvaldamist eeskirjades, mis on
seotud kliirimata tuletisinstrumentide tehingutega. Pankadelt, kontsernidelt, kindlustusseltsidelt ja järelevalveasutustelt saadi üle
70 vastuse aruteludokumendile.

2012. aastal keskendus EBA pangandusjärelevalve mitmele olulisele valdkonnale, sh
riskihindamine, regulatiivsete andmete ühtne
esitamine, riskiga kaalutud varad, pankade
bilansside puhastamine ja järelevalvekolleegiumide osa piiriüleste panganduskontsernide
järelevalves.

Kolmel Euroopa järelevalveasutusel on kavas
viia kliirimata börsiväliste tuletisinstrumentide
tagatisnõudeid käsitlevate tehniliste standardite koostamine lõpule kohe, kui rahvusvahelised põhimõtted on teada. Tehniliste standardite
koostamine selles valdkonnas on EBA prioriteet ka 2013. aastal.

Kaitse uute
vapustuste eest
Maksevõime taastamise ja kriisilahenduse
kavad on oluline osa meetmetest, mille eesmärk on tagada, et ﬁnantseerimisasutustel on
olemas kava nende olemasolu ohustada võiva
ﬁnantsšokiga toimetulekuks. EBA täidab olulist osa tõhusate maksevõime taastamise ja
kriisilahenduse kavade kooskõlastamisel ning
mis tahes raskustes asutuse süsteemse mõju
vähendamisel.
Mais avaldas EBA aruteludokumendi, milles
tutvustas oma esialgseid seisukohti seoses
maksevõime taastamise kavade ülesehituse
ja oluliste osadega, ning Euroopa ühtse vormi
maksevõime taastamise kavade koostamiseks. Selle järel avaldas EBA 2012. aasta teises pooles soovituse, mille eesmärk oli tagada
järjepidevus maksevõime taastamise kavade
koostamisel kogu ELis. Soovituses nõutakse
39 suuremalt ELi piiriüleselt pangalt kontserni
maksevõime taastamise kava koostamist ning
kavade arutamist järelevalvekolleegiumides
2013. aasta lõpuks.

K OK K U VÕ TE

Rekapitaliseerimiskava
Euroopa ﬁnantsturgude stabiilsus sõltub turuosaliste võimest hinnata selgelt liidu pankade
jätkuvat elujõulisust ja tervist. Üsna pea pärast
2011. aasta stressitestide teostamist viis EBA
ellu rekapitaliseerimiskava, millega sunniti
riiklikke järelevalveasutusi tagama, et pankadel
oleks pärast riigivõla riski lisapuhvri moodustamist piisavalt tasemel kvaliteetset kapitali,
et pidada vastu juhul, kui majanduslik olukord
peaks halvenema.
EBA tegi kindlaks 27 panka, mis pidid 2012.
aasta juuni lõpuks leidma katte kokku 76 miljardi euro suurusele puudujäägile, jätkates
samas reaalmajandusele raha laenamist. 2012.
aasta juuni lõpuks oli valdaval osal pankadel,
kes kavas osalesid, esimese taseme põhiomavahendite tase suurem kui nõutud 9%. Kahe
meetme raames on EBA tegevuse tulemusena
pankade bilanssi lisandunud kokku 250 miljardit eurot.

EBA esitas detsembris 2012 arvamuse, mis
käsitles võimalikke erinevusi Euroopa maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistiku
ning uute algatuste vahel, mille väljatöötamisega tegelevad makse- ja arveldussüsteemide
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Läbipaistvuse
suurendamine
Oma pingutuste raames taastada usaldus
pankade bilansside vastu tegeles EBA samuti
riskiga kaalutud varadega, et tagada järjepidevus riskiga kaalutud varade arvutamisel kõikides asutustes, nii et need väljendaks asutuse
tegelikku riskiproﬁili. Riskiga kaalutud varad
on panga varade või bilansiväliste positsioonide
näitaja, mida on kaalutud riskide alusel.
EBA toetas ka asjaomaste pädevate asutuste
tegevust üksikute pankade varade kvaliteedi
hindamisel. Ühe märkimisväärse tegevusega
alustati 2012. aasta lõpus, et ühiselt määratleda laenude tagasimaksmisega seotud probleemid. Need peaksid valmima 2013. aasta
alguseks ning sellised määratlused nagu „hoidumine” ja „täitmata jätmine” annavad järelevalveasutustele ja kolleegiumidele vahendi
pankade raamatupidamises kajastatud varade
kvaliteedi hindamiseks ühistel alustel ja olulise sisendi edasisteks stressitestideks. EBA
tegi tihedat koostööd ka Euroopa süsteemsete
riskide nõukoguga (ESRB), et selgitada välja
juhud, mil kontod või fondid paistavad sisaldavat rohkem kapitali, kui seda tegelikult on.
Samuti on EBA-l palutud koostada läbipaistvusnõuete suunised ja koordineerida parimate
tavade väljaselgitamist seoses pandikirjade ja
muude koormatisega instrumentidega. Varade
koormamise vormide koostamine on jõudmas
lõpule ja juba on alustatud finantseerimiskavade vormide väljatöötamist.

2012. aastal intensiivistas EBA jõupingutusi esitatud andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse
parandamiseks, et tõhustada pangandusjärelevalvet. Avaliku konsultatsiooni järel püüdis EBA
viia lõpule järelevalve aruandluse ühiste tehniliste standardite koostamise ning need avaldatakse kohe, kui IV kapitalinõuete direktiivi /
kapitalinõuete määruse tekst kinnitatakse. Uus
aruandlusraamistik tagab ühise aluse kolleegiumidega seotud teabe vahetamiseks.
EBA lõpetas 2012. aastal oma riskinäidikute
koostamise, millega antakse ülevaade pangandussüsteemi toimimisest ja milles on kasutatud värvikoode, et riskiallikaid ja suundumusi
pankade riskiproﬁilides oleks kerge eristada.
Näidikute ettevõttepõhisest versioonist saab ka
täiendav abivahend järelevalvekolleegiumidele.

Järelevalvekolleegiumid
Järelevalvekolleegiumid moodustati selleks,
et tõhustada pangandussektori piiriülest järelevalvet riiklike asutustega tehtava tihedama
koostöö ja parema teabevahetuse kaudu. Need
koosnevad kahest või enamast riiklikust järelevalveasutusest ja võivad mõnel juhul hõlmata
Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) välja jäävaid riike.
EBA-le on antud ülesanne toetada EMPs asutatud järelevalvekolleegiumide järjepidevat
toimimist. 2012. aastal tegeles EBA kaardistamisega, tehes tihedat koostööd riikide pädevate
asutustega, et EBA saaks jälgida kolleegiume
vastavalt nende suurusele ja keerukusele,
ning avaldas järelevalveasutustele suunatud
dokumendi ühiste otsuste tegemise headest
tavadest.
2012. aastal hinnati kolleegiume ka selle põhjal,
kuidas nad on korraldanud järelevalvetegevuse
võimaliku kriisiolukorra ajal. EBA tegevuse ja
suuniste tulemusel suurenes oluliselt riikide
pädevate asutuste väljatöötatud kriisiolukorra
järelevalveraamistike arv.
Samuti tegi EBA jõupingutusi kolleegiumide
tavade ühtlustamiseks enne seda, kui töötatakse välja siduvad tehnilised standardid, mis
käsitlevad päritolu- ja vastuvõtvate riikide koostöö korda ning kolleegiumide toimimist. Praegu
tegeleb EBA üheksa järelevalvekolleegiumeid
käsitleva tehnilise standardi koostamisega.
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Tarbijakaitse
Kuigi EBA ülesanne on säilitada Euroopa
ﬁnantsturgude ja ﬁnantseerimisasutuste regulatiivse järelevalve kõrge tase, on tal oluline
osa ka üksiktarbijate kaitsmisel. 2012. aastal
uuris organisatsioon võimalikke riske investoritele, keda ahvatletakse võtma riske selliste
keeruliste ﬁnantstoodetega nagu hinnavahelepingud, ilma et neil oleks vajalikul tasemel
ﬁnantsteadmisi kaasnevate riskide täielikuks
mõistmiseks.
EBA korraldas 1. oktoobril 2012 oma esimese
tarbijakaitse päeva, kus kohtusid pangandussektori, riiklike järelevalveasutususte, tarbijaühenduste ja teadusasutuste esindajad
ning arutasid Euroopa tasandil tarbijakaitse ja
ﬁnantsinnovatsiooniga seotud küsimusi.
EBA tarbijasuundumuste aastaaruanne, mis
ilmus märtsis 2013, aitab määrata kindlaks
ameti 2013. aasta tööprogrammi. Aruandes
tuuakse välja uued suundumused ja murekohad, mis seisavad Euroopa tarbijate ees. Aruandes vaadeldakse järgmisi küsimusi:





võlguolek ja vastutustundlik laenamine;
läbipaistvus ja tasumäärad;
ﬁnantstoodete pahatahtliku müügi maht;
konkreetsete toodete, näiteks välisvaluutalaenudega seotud probleemid;
 laenumaksekindlustus ja mitmest osast
koosnevad tooted;
 pangateenusteks kasutatava uue tehnoloogia
turvalisus;
 uued viisid likviidsuse suurendamiseks.

Igapäevane tegevus
Liikmesriikide ja riiklike järelevalveasutuste
jätkuval toel on EBA teinud kõvasti tööd selleks,
et olla valmis oma volituste täitmiseks ﬁnantssektori jätkuva määramatuse tingimustes.
Oma igapäevases tegevuses on EBA täielikult
pühendunud sellele, et:
 tagada igapäevase tegevuse tõhusus ja
tulemuslikkus;
 täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid;
 tagada ﬁnants- ja muude tegevusaruannete
usaldusväärsus;
 kaitsta vara ja teavet.

2 0 1 2 .
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Poliitikaanalüüs
ja koordineerimine
Oma poliitikaanalüüsi ja koordineerimistegevuse kontekstis on EBA teinud õiguslikke
analüüse ja andnud abi ning avaldanud suuniseid mõjuhindamise metoodika kohta, mida
rakendatakse EBA poliitika-, regulatiiv- ja järelevalvetulemite ettevalmistamisel ning seadusandluses (sh tehnilised standardid, suunised,
arvamused, järelevalvesoovitused, vastastikused hindamised jne). EBA kooskõlastamistegevus hõlmas järgmist:
 riiklikele järelevalveasutustele pakutava
järelevalvekoolituse koordineerimine: EBA
korraldas 2012. aastal kümme valdkondlikku
koolitust ja 13 valdkonnaülest seminari ning
kõik kolm Euroopa järelevalveasutust korraldasid ühiselt neli nn pehmete oskuste
kursust;
 EBA pangandussektori sidusrühmade kogu
toetamine: pangandussektori sidusrühmade
kogu pidas 2012. aastal neli korralist koosolekut ja kaks ühiskoosolekut EBA järelevalvenõukoguga; kogu esitas kaheksa arvamust
ja ühe seisukohavõtu ning andis oma panuse
EBA avalikele konsultatsioonidele vastates;
 EBA hindamise töörühma toetamine: 2012.
aastal lepiti kokku EBA vastastikuse eksperdihindamise metoodikas; lisaks algatati
vastastikune eksperdihindamine EBA suuniste „Guidelines on stress testing” („Stressitestimise suunised”; CEBS GL32) teatavatest
aspektidest kinnipidamise kohta, mis hõlmas
isehindamise küsimustiku levitamist riiklike
järelevalveasutuste poolt;
 koos teiste Euroopa järelevalveasutustega
ESA apellatsiooninõukogu toetamine; nõukogu moodustati 2011. aasta detsembris;
 koos teiste Euroopa järelevalveasutustega
Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi läbivaatamisele kaasa aitamine, mille viis läbi
Euroopa Komisjon vastavalt EBA määruse
artiklile 81;
 EBA poliitika ja järelevalvetegevuse kooskõlastamine nii asutusesiseselt kui ka väliste
asutustega (nt Baseli pangajärelevalve komitee ja Rahvusvaheline Valuutafond) ning ELi
institutsioonidega.
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Finantsjuhtimine
ja hanketegevus
EBA rakendas 2012. aastal mitu täiustust
rahaliste vahendite parema juhtimise ja kontrollimise tagamiseks, lihtsustades muu hulgas
sisemisi protsesse tõhususe suurendamiseks.
Neid täiustusi kinnitasid aasta jooksul tehtud
siseauditid. Kokkuvõttes oli EBA 2012. aastal
oma üldise eelarve kasutamisel 18% tõhusam kui 2011. aastal ning eelarve täideti 89%
ulatuses.
2012. aastal algatas EBA 19 hankemenetlust
organisatsioonisisese taristu arendamiseks,
täiustamiseks ja toetamiseks ning 2012. aastal
sõlmitud lepingute hinnanguline maksimumväärtus ületab 20 miljonit eurot.

Personal
Arvestades suurenevat vajadust hästi komplekteeritud meeskonna järele, võttis EBA 2012.
aastal tööle 28 ajutist teenistujat, kuus lepingulist töötajat ja üheksa riikide lähetatud eksperti,
mille tulemusel oli töötajate koguarv 2012.
aasta lõpuks 94. Kandideerijate arv suurenes
2011. aastaga võrreldes 64%, mis näitab suurt
avalikku huvi EBA ametikohade vastu. Meie töötajad on pärit 20 Euroopa Liidu riigist – naisi on
44% ja mehi 56%.

Infotehnoloogia
2012. aastal oli üks peamine hankevaldkond
IT-taristu, näiteks andmehalduskeskuse võimsuse suurendamine, arvestades EBA-le esitatavate nõudmiste suurenemist. Läbivaadatud
IT-strateegia raames lõi EBA järelevalvekolleegiumide koostöövahendi, et lihtsustada riiklike
ja EBA ekspertide koostööd. Selle õnnestunud
programmi tulemusena kahekordistus kasutajate arv 2012. aastal.

Suhtlus
Lisaks tavapärasele pressi- ja teavitustegevusele, mille eesmärk on anda meediale ja
sidusrühmadele kergesti kättesaadavat teavet,
loodetakse 2013. aasta suvel käivitada uus veebileht. EBA korraldas 2012. aastal mitu üritust,
et jagada sidusrühmadele tagasisidet ja neilt
seda koguda. Nende seas olid järgmised:
 esimene EBA tarbijakaitsepäev;
 esimene EBA teadusseminar, mis tõi kokku
riiklike järelevalveasutuste majandusspetsialistid ja juhtivad teadlased;
 üheksa avalikku arutelu, mis peeti suuniste
ja tehniliste standardite teemalise konsulteerimise raames;
 seminar järelevalvelise aruandluse nõuete
rakendamise teemal.
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2012. aasta olulisemad
sündmused ja põhinäitajad
JAANUAR
EBA avaldab oma 2012. aasta tööprogrammi
EBA annab välja suunised täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi (AMA) kohta – laiendused ja muudatused

VEEBRUAR
EBA avaldab ülevaate oma eesmärkidest ja tegevusest tarbijakaitse ja ﬁnantsinnovatsiooni alal
EBA järelevalvenõukogu teostab esimest korda pankade kapitalikavade koondhindamise
EBA avaldab konsultatsioonidokumendi rakenduslike tehniliste standardite eelnõude kohta, mis käsitlevad suurte riskikontsentratsioonide
aruandlust

MÄRTS
EBA avaldab aruteludokumendi regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta, mis käsitlevad kesksetele vastaspooltele esitatavaid
kapitalinõudeid
Euroopa järelevalveasutused avaldavad ühise aruteludokumendi regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta

APRILL
EBA avaldab Basel III järelevalve tulemuste aruande
EBA algatab konsultatsiooni omavahendite regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta (esimene osa)
Kolme Euroopa järelevalveasutuse ühiskomitee avaldab kaks aruannet kolmanda rahapesu direktiivi rakendamise kohta
EBA algatab konsultatsiooni juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise suuniste eelnõu kohta

MAI
EBA avaldab aruande 2011. aasta üleeuroopalist stressitesti käsitleva EBA soovituse täitmise kohta
Kolme Euroopa järelevalveasutuse ühiskomitee algatab konsultatsiooni seoses kavandatava vastusega Euroopa Komisjoni nõustamiskutsele,
mis käsitleb ﬁnantskonglomeraatide direktiivi põhjalikku läbivaatamist
EBA avaldab aruteludokumendi maksevõime taastamise kavade vormi kohta
EBA avaldab kaks suuniste kogumikku, millest üks käsitleb stressiolukorra riskiväärtusi ja teine täiendava makseviivituse riski ja reitingute
muutmise riski (IRC) modelleerimise meetodeid, mida rakendavad sisemudelit (IMA) kasutavad krediidiasutused
EBA avaldab andmepunkti mudeli projekti, mis põhineb tema rakendusliku tehnilise standardi eelnõul asutustele esitatavate järelevalvelise
aruandluse nõuete kohta

JUUNI
EBA algatab kolm konsultatsiooni seoses rakendusliku tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb omavahendite kajastamist ning
ﬁnantsvõimenduse määra, likviidsuskatte ja stabiilse rahastamise järelevalvelise aruandluse nõudeid
EBA algatab kaks konsultatsiooni seoses regulatiivse tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitlevad müügist saadavat tulu ja kesksetele
vastaspooltele esitatavaid kapitalinõudeid
EBA avaldab 2011. aasta aruande
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JUULI
EBA algatab konsultatsiooni seoses regulatiivse tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb krediidiväärtuse korrigeerimise riski
asendusmarginaali kindlaksmääramisel ja piiratud arvu väiksemate portfellide määratlemist
EBA avaldab Euroopa pangandussektori riskide ja nõrkade kohtade aastaaruande
EBA avaldab kapitalinõuete rakendamise ülevaatliku aruande
EBA algatab konsultatsiooni seoses regulatiivse tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb krediidiriski korrigeerimise arvutamist
Euroopa järelevalveasutused avaldavad kindlakstehtud ﬁnantskonglomeraatide loendi
EBA avaldab kaks suuniste kogumikku, millest ühes käsitletakse suure sissetulekuga isikute andmete kogumist ja teises tasustamistavade
võrdlemist

AUGUST
Kolme Euroopa järelevalveasutuse ühiskomitee avaldab protokolli järelevalvealasest koostööst rahapesu tõkestamisel
EBA korraldab seminari uute järelevalvelise aruandluse nõuete tehnilise rakendamise teemal
Kolme Euroopa järelevalveasutuse ühiskomitee algatab avaliku konsultatsiooni seoses regulatiivse tehnilise standardiga, mis käsitleb
ﬁnantskonglomeraatide arvutusmeetodeid

SEPTEMBER
Euroopa järelevalveasutuste apellatsiooninõukogu määrab William Blairi presidendiks ja Juan Fernández-Armesto asepresidendiks
EBA võtab vastu tehniliste standardite eelnõud kesksete vastaspoolte kapitalinõuete kohta
EBA avaldab Basel III järelevalve tulemused seisuga 31. detsember 2011

OKTOOBER
EBA avaldab Euroopa pankade rekapitaliseerimise lõpparuande
EBA avaldab oma 2013. aasta tööprogrammi
EBA avaldab järelkontrolli kokkuvõtte, mis käsitleb pankade läbipaistvust nende 2011. aasta kolmanda samba aruannetes
EBA avaldab aruande, mis käsitleb IV kapitalinõuete direktiivi / kapitalinõuete määruse kohta esitatud VKEde ettepanekute hindamist

NOVEMBER
EBA konsulteerib tehniliste standardite asjus, mis käsitlevad ühistuid, vastastikuseid ühinguid, hoiuühistuid ja sarnased asutusi
EBA avaldab aruteludokumendi, mis käsitleb regulatiivse tehnilise standardi eelnõud usaldusväärse hindamise kohta
EBA korraldab teadusseminari teemal „Pankade ärimudelid kriisi järel. Stiimulid, strateegiad, riskide vähendamine”
EBA avaldab suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta
EBA avaldab ajakohastatud loendi krediidiasutustest, kellel on volitused teha koostööd ELi ja EMP riikides
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee avaldab aruande, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete rakendamist
e-raha suhtes ELis

DETSEMBER
EBA võtab vastu arvamuse seoses kõrgetasemelise eksperdirühma soovitustega, mis käsitlevad ELi pangandussektori struktuuri reformi
EBA avaldab ajakohastatud seisukoha seoses järelevalvenõuetega, mis käsitlevad likviidsuse ja ﬁnantsvõimenduse määra aruandlust
EBA võtab vastu arvamuse pangandusväliste ﬁnantseerimisasutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse võimaliku raamistiku kohta
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2012. aasta arvudes
Järelevalvenõukogu koosolekud

9

Pangandussektori sidusrühmade kogu koosolekud

7

Töörühmade koosolekud

180

Konsultatsioonidokumendid

14

Regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud

23

Suunised

6

Arvamused

6

Avalikud arutelud

9
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Regulatsiooni põhinäitajad
Teema

Regulatiivsed tulemid

Omavahendid

Konsultatsioonidokument 14 omavahendeid käsitleva regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta
Konsultatsioonidokument 1 regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, mis käsitleb ühistuid,
vastastikuseid ühinguid, hoiuühistuid ja sarnased asutusi
Konsultatsioonidokument 1 omavahendite kajastamist käsitleva rakendusliku tehnilise standardi
eelnõu kohta
Arvamus üleminekualammäärade arvutamise metoodika kohta
Arvamus kapitalinõuete määruse muudatuste kohta

Krediidirisk

Konsultatsioonidokument 1 regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, mis käsitleb krediidiriski
korrigeerimise arvutamist
Konsultatsioonidokument 1 regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, mis käsitleb kesksetele
vastaspooltele esitatavaid nõudeid
Arvamus kesksetele vastaspooltele esitatavate kapitalinõuete kohta
Aruteludokument regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, mis käsitleb kesksetele vastaspooltele
esitatavaid kapitalinõudeid

Tururisk

Suunised täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutmise riski (IRC) kohta
Suunised stressiolukorra riskiväärtuse kohta
Konsultatsioonidokument 1 regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb müügist saadava
tulu mõistet väärtpaberistamise kontekstis võimendusest saadava tulu korral
Aruteludokument usaldusväärse hindamise regulatiivsete nõuete eelnõu kohta

Tegevusrisk

Suunised täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohta – laiendused ja muudatused

Tasustamine

Suunised suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta
Suunised tasustamistavade võrdlemise kohta

Järelevalveline aruandlus

Konsultatsioonidokument, mis käsitleb 1 rakendusliku tehnilise standardi eelnõud suurte
riskikontsentratsioonide aruandluse kohta
Konsultatsioon seoses 1 rakendusliku tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb likviidsuse
ja ﬁnantsvõimenduse määra järelevalvelise aruandluse nõudeid
Konsultatsioon seoses 1 rakendusliku tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb ﬁnantsvõimenduse
määra aruandlusnõudeid
Konsultatsioon seoses rakendusliku tehnilise standardi eelnõuga, mis käsitleb krediidiasutuste
ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse nõudeid

Maksevõime taastamine
ja kriisilahendus

Arvamus pangandusväliste ﬁnantseerimisasutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse võimaliku
raamistiku kohta
Aruteludokument maksevõime taastamise kavade vormi kohta

Struktuurireformid

Arvamus seoses kõrgetasemelise eksperdirühma soovitustega, mis käsitlevad ELi pangandussektori
struktuuri reformi

Varipangandus

Arvamus seoses Euroopa Komisjoni konsulteerimisega varipanganduse asjus

Juhtimiskorraldus

Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta

Aruteludokument
Arvamus

12
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Järelevalve põhinäitajad
Rekapitaliseerimine
Algne kapitali puudujääk ja lõplik rekapitaliseerimise summa
p
g

Lõplik rekapitaliseerimise summa:
Algne puudujääk

Algne puudujääk, 75,8

115,7

Otsesed kapitalimeetmed, 83,2

Rekapitaliseerimise summa

Riskiga kaalutud varasid

Rekapitaliseerimise summa, 78,9

mõjutavad meetmed, 32,5
Jätkuvad kaitsevahendid, 4,3
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Järelevalveasutuste kolleegiumid EMPs. Jaotus päritoluriikide alusel
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EBA tähelepaneliku jälgimise all olevate järelevalveasutuste kolleegiumide loetelu. Jaotus päritoluriikide alusel
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Põhilised ﬁnantsnäitajad
2012. aasta eelarve täitmine

Eelarve

Eraldatud

Jaotis I. Personalikulud

10 908 000

9 159 710

84%

8 953 661

82%

Jaotis II. Halduskulud

4 272 000

3 673 434

86%

2 029 498

48%

Jaotis III. Tegevuskulud

5 567 000

5 547 199

100%

849 375

15%

20 747 000

18 380 343

89%

11 832 534

57%

Kokku (eurodes)

Eraldatud %

Makstud

Makstud %

Eelarve täitmine jaotiste lõikes

Jaotis III. Tegevuskulud

5 567 000 eurot
27%

Kokku

20 747 000 eurot

Jaotis I. Personalikulud

10 908 000 eurot
52%

Jaotis II. Halduskulud

4 272 000 eurot
21%
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Personali põhinäitajad
Töötajate arvu suurenemine
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