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Kommenteeritud kokkuvõte
EBA ülevaade

ELi institutsioonide korraldatud EBA
läbivaatamine 2014. aastal

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on Eu
roopa Liidu (EL) sõltumatu asutus, mille üles
anne on tagada tõhus ja ühtne usaldatavus
nõuetekohane reguleerimine ja järelevalve
ELi pangandussektoris. EBA üldeesmärk on
säilitada ELis finantsstabiilsus ning tagada
pangandussektori usaldusväärsus, tõhusus ja
korrapärane toimimine.

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Eu
roopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Kontrollikoda
tegid 2014. aastal Euroopa järelevalveasu
tuste ja Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi
esimese tervikliku läbivaatuse alates nende
loomisest 2011. aastal. 2014. aasta oli seega
EBA‑le ja teistele Euroopa järelevalveasutus
tele tähtis aasta.

EBA põhiülesanne on aidata koostada ELi
ühtsed panganduseeskirjad, et tagada kogu
ELis ühtsete usaldatavusnõuete kohaldamine
finantsasutuste suhtes. Samuti on asutusel
oluline osa järelevalvetavade lähendamisel
ning volitus hinnata ELi pangandussektori
riske ja nõrku külgi.

2014. aasta augustis avaldatud Euroopa
Komisjoni aruanne koostati kooskõlas Eu
roopa järelevalveasutuste asutamismääruste
artikliga 81, mille kohaselt peab komisjon
avaldama iga kolme aasta järel üldaruan
de järelevalveasutuste tegevusest saadud
kogemuse kohta. Sellele eelnes 2014. aasta
veebruaris avaldatud Euroopa Parlamendi
aruanne, mis põhines parlamendi tellimusel
nõustamisettevõtja Mazarsi tehtud analüüsi
tulemustel. Euroopa Kontrollikoda avaldas
seejärel 2014. aasta juulis eriaruande EBA töö
tulemuslikkuse kohta finantskriisi tingimus
tes ning 2014. aasta novembris võeti vastu
majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu

EBA loodi Euroopa Finantsjärelevalve Süstee
mi osana finantskriisi haripunktis 1. jaanuaril
2011. EBA võttis üle oma eelkäija, Euroopa
Pangandusjärelevalve Komitee (CEBS) kõik
kohustused ja ülesanded.
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(ECOFIN) järeldused Euroopa Finantsjärele
valve Süsteemi läbivaatamise kohta.

2014. aasta saavutused

Kõik institutsioonid leidsid, et EBA on
lisest olukorrast hoolimata suutnud
luua hästi toimiva organisatsiooni ja
märkimisväärseid samme iseseisva
sena tunnustamise poole.

EBA tegi 2014. aastal suuri edusamme ning
täitis jätkuvalt oma tähtsat osa ELi pangan
dussektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse
kaitsmisel. Märkimisväärsete saavutuste
hulka kuulusid ühtsete panganduseeskirjade
edasiarendamine, jätkuv järelevalvealase te
gevuse lähendamine ja riskide hindamine
ning pidev töö ELi pangandussektori läbipaist
vuse tagamisel. Lisaks jätkas EBA tarbijate
kaitsmist ja finantsuuenduste järelevalvet vas
tavalt oma volitustele.

keeru
kiiresti
teinud
asutu

Institutsioonid hindasid positiivselt EBA toi
metulekut erinevate ülesannetega ja eelkõige
asutuse suurt panust ühtsete pangandus
eeskirjade väljatöötamisel. Nad tõdesid, et
tulemused saavutati piiratud eelarve ja per
sonali tingimustes hoolimata sellest, et ELi
seadusandjad andsid EBA‑le pidevalt uusi
volitusi ja ülesandeid.
Läbivaatamise tulemusel anti soovitusi EBA
tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks,
pidades eelkõige silmas asutuse osa järele
valvealase tegevuse lähendamises ja tarbi
jakaitses, samuti sisejuhtimisprotsesside
tõhustamiseks. Institutsioonid tunnistasid
ka EBA õiguslike volituste piiranguid mitmes
valdkonnas, sealhulgas asutuse osa stressi
testide tegemisel, õiguslikult siduvat vahenda
jarolli pädevate asutuste vahel ning kaasatust
õigusloomealastesse läbirääkimistesse ELi
tasandil.
EBA tunnustas läbivaatamise tulemusi ning
hindas kõrgelt saadud positiivset hinnangut
ja tõdemust õiguslike piirangute kohta, mis ei
lasknud asutusel volitusi täielikult kasutada.

Ühtsete panganduseeskirjade valmimine
EBA üks peamisi ülesandeid on anda panus
ELi ühtsete panganduseeskirjade väl
jatöötamisse. Sellega loob EBA regulatiivse
aluse ühtsele ELi pangandussektorile, mis
hõlmab nii euroala kui ka euroalaväliseid riike.
Täites oma ülesannet edendada ühtsete ees
kirjade järjepidevat kohaldamist ELis, tagab
EBA ka nende eeskirjade ühtlustatuma raken
damise järelevalve- ja kriisilahendustavades.
2014. aastal koostas EBA seda ülesannet
täites 32 siduvat tehnilist standardit, 23 aruan
net, 17 suunist ning 14 arvamust ja nõuannet,
mille tulemusel saavutati 1. tasandi pangan
dusalaste õigusnormide ehk täpsemalt ka
pitalinõuete määruse, kapitalinõuete direktiivi
ning pankade finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse direktiivi ühtne kohaldamine.
Lisaks vastas EBA sidusrühmade küsimustele
1. ja 2. taseme pangandusalaste õigusnor
mide konkreetsete sätete kohaldamise kohta.
EBA tegevus ühtsete eeskirjade väl
jatöötamisel hõlmas 2014. aastal sisemude
lite kasutamist, ühtset aruandlusraamis
tikku, järelevalvealase tegevuse lähendamist,
pankade finantsseisundi taastamist ja kriisi
lahendust, tasustamist ja edusamme omava
hendite valdkonnas.
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Usalduse taastamine ja läbipaistvuse
suurendamine
Finantskriisi järel tekkis küsimus, miks olid
pankade sisemudelite alusel tehtud riskiga
kaalutud varade arvutused nii erinevad. EBA
on teinud tööd usalduse taastamiseks ka
pitaliarvutustes sisemudelite kasutamise
vastu. Euroopa seadusandjad on tunnistanud
vajadust viia sisemudelite kasutamisel sisse
täiendavad kontrollimehhanismid ning EBA on
koostanud järelevalveasutustele mudelite tu
lemuste hindamiseks ja mudelite kasutamise
läbipaistvuse parandamiseks mitu regulatiiv
set tehnilist standardit ja võrdlusalust.
Kapitalinõuete määrus sisaldab volitust koos
tada regulatiivne tehniline standard ühtlus
tamaks sisemudelites muudatuste tegemi
se protsessi. EBA esitas 2013. aasta lõpus
Euroopa Komisjonile regulatiivse tehnilise
standardi eelnõud krediidi- ja tegevusris
ki sisemudelite laienduste ja muudatuste
olulisuse hindamise tingimuste kohta (jõus
tusid 2014. aasta keskel) ning 2014. aasta
keskpaigas regulatiivse tehnilise standardi
eelnõu tururiski sisemudeli meetodi kohta.
Lisaks töötab EBA välja kolme regulatiivse
tehnilise standardi eelnõud, et täiendada
meetodit, mille alusel peaksid pädevad asu
tused hindama, kas krediidiasutused täidavad
nõuet kasutada seoses krediidi-, turu- ja te
gevusriskiga sisemudeleid. Need esitatakse
Euroopa Komisjonile 2015. aasta lõpuks.
Et EBA tundis muret riskiga kaalutud vara
de arvutuste erinevuste pärast, tegi asutus
2014. aastal olulist tööd kapitalinõuete võrrel
davuse suurendamiseks, mis aitas paremini
mõista riskiga kaalutud varade järjepidevust.
Samuti suurendas EBA sisemudelite ja nende
tulemuste läbipaistvust, avalikustades and
meid ühtses vormingus ning kasutades üht
seid mõisteid.
EBA juhtis 2014. aastal tähelepanu ka üht
setele aruandlusnõuetele, tagamaks andmete
kättesaadavust ja võrreldavust. See on tähtis
nii EBA kui ka oma ülesannete täitmisel võr
reldavatele andmetele tuginevate Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) ja üht
se järelevalvemehhanismi jaoks. Ühtlustatud
aruandlusnõuded hõlmavad nüüd muu hulgas
omavahendeid, riskide kontsentreerumist ja
likviidsuskatet.

EBA tegeles 2014. aastal turu infrastruktuu
ridega seotud probleemidega ning töötas välja
kõikide väärtpaberite keskdepositooriumide
suhtes kohaldatavate üldiste kapitalinõuete
standardid, mis valmivad 2015. aastal.
Põhirõhk finantsseisundi taastamise
ja kriisilahenduse määrusel
Kooskõlas uuest pankade finantsseisundi
taastamise ja kriisilahenduse direktiivist tule
nevate kohustustega keskendus EBA finants
seisundi taastamise ja kriisilahenduse regu
leerimisele ning töötas selles valdkonnas välja
mitu regulatiivset dokumenti. Sellega seoses
on EBA praegu tegev ligikaudu 40 suunise,
regulatiivse tehnilise standardi ja rakendusli
ku tehnilise standardi koostamisel ning annab
Euroopa Komisjonile nõu delegeeritud õigus
aktide kohta. Vastavate regulatiivsete doku
mentide ettevalmistamisel oli kesksel kohal
proportsionaalsuse põhimõte, kuivõrd see
tunnistab ELi pangandussüsteemi mitmeke
sisuse tähtsust ning osutab sõnaselgelt vaja
dusele töötada välja eeskirjad ning rakendada
neid nii, et seda mitmekesisust tunnustataks
ja säilitataks.
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Euroopa Komisjonile tehnilise nõu andmine

Ühtsete eeskirjade väljatöötamise protsessid

EBA andis arvamuse, aruteludokumendi ja
suuniste avaldamisega 2014. aastal märkimis
väärse panuse üleilmse ja ELi poliitika kujun
damisse väärtpaberistamise valdkonnas.

EBA konsulteerib korrapäraselt kõikide si
dusrühmadega, et tagada nende seisu
kohtade ja probleemide arvessevõtmine ELi
poliitikakujundamises. Ühtsete eeskirjade
väljatöötamisel tuginetakse arvukatele kon
sultatsioonidele ja ulatuslikule toetustege
vusele. See hõlmab küsimuste ja vastuste
protsessi väljatöötamist, mõjuhinnangualast
tööd, õigusabi tehniliste standardite, suuniste
ja soovituste koostamisel, liidu õiguse nõuete
kohast kohaldamist, üleilmsete standar
dite järgimist, sidusrühmade kaasamist ning
teavitustöö koordineerimist sidusrühmade
nõuetekohaseks teavitamiseks.

Kindla ja usaldusväärse väärtpaberistamis
turu loomine on kapitaliturgude liidu alustala.
See toetab ELi finantsturgude edasist inte
greerimist, aitab mitmekesistada pankade
rahastamisallikaid ja avab kapitaliressursse,
mis omakorda tõhustab riskijagamist ning
lihtsustab pankade jaoks kodumajapidamiste
le ja äriühingutele laenu andmist. EBA annab
2015. aastal Euroopa Komisjonile tehnilist nõu
lihtsate, standardsete ja läbipaistvate toodete
loomise kohta väärtpaberistamisturul.
EBA avaldas üksikasjaliku aruande Euroopa
pandikirjade raamistike kohta, tuues esile pa
rimad tavad kindla ja järjepideva õigusraamis
tiku tagamiseks.
Euroopa Komisjon palus EBA‑l anda
2014. aastal tehnilist nõu kapitalinõuete
määrusest, kapitalinõuete direktiivist ning
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisi
lahenduse direktiivist tulenevate delegeeritud
õigusaktide kohta.
Panus kindlama tasustamisraamistiku
väljatöötamisse
1. jaanuaril 2014 jõustusid kapitalinõuete di
rektiiviga kehtestatud õiguslikud muudatused
tasustamistavade tõhustamiseks krediidiasu
tustes kõikjal ELis. EBA töötas 2014. aastal
välja regulatiivse tehnilise standardi eelnõud,
et teha kindlaks töötajate kategooriad, kellel
on oluline mõju krediidiasutuste riskiprofiilile,
ja muud standardid tasustamispõhimõtete
eri aspektide kohta. Samuti avaldas EBA
aastaaruande pangandussektori kõrgepal
galiste töötajate koondandmed ajavahemikus
2010–2012. 2015. aastal avaldab EBA tasusta
mist käsitleva võrdlusaruande.
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Ühtsete eeskirjade küsimuste ja vastuste
protsess
EBA töötas kapitalinõuete direktiivi ja ka
pitalinõuete määruse rakendamise hõlbusta
miseks välja küsimuste ja vastuste abivahendi.
See on ühtne liides, mille kaudu riiklikud järe
levalveasutused, krediidiasutused ja nende
ühendused ning sidusrühmad saavad esitada
küsimusi ELi õigusaktide praktilise kohal
damise ning järjepideva rakendamise kohta
ELi pangandussektoris.
Mõju hindamine
EBA kohaldab oma ülesannete täitmisel, sh
ühtsete eeskirjade väljatöötamisel, parema
õigusloome põhimõtet ning teeb õiguspoliitika
väljatöötamise toetamiseks mõjuhinnanguid.
EBA jätkas 2014. aastal tehniliste standardite,
suuniste ja soovituste ning neis sisalduvate
poliitikavalikute kulude ja tulude analüüsi.
Lisaks avaldas EBA kaks aruannet, milles
käsitleti Basel III nõuete ülevõtmist ELis:
märtsis vaadeldi andmeid kuni 2013. aasta
juunini ja septembris andmeid kuni 2013. aasta
detsembrini. Samuti hindas EBA 2014. aastal
likviidsuskattekordaja nõuete mõju ELis ning
avaldas 2015. aasta jaanuaris selle analüüsi
tulemused.
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Järelevalvealase tegevuse
lähendamine
Järelevalvealase tegevuse lähendamine on
EBA volituste oluline osa ning 2014. aastal
töötas asutus järelevalvemeetodite ja kollee
giumide töö ühtlustamiseks välja rea stan
dardeid ja suuniseid. EBA jätkas Euroopa
järelevalvekäsiraamatu, s.o pankade riskide
kindlakstegemise, mõõtmise ja analüüsi ühi
se raamistiku ning järelevalvealast sekkumist
ja parandusmeetmeid käsitlevate ühtsete
juhiste väljatöötamist.
Koostöö järelevalvekolleegiumidega
2014. aasta oli järelevalvealase tegevuse
lähendamise seisukohalt kolleegiumides
keeruline aasta, sest tehti palju muudatusi,
sealhulgas euroala liikmesriikide krediidi
asutustele suunatud uute õiguslike nõuete
kehtestamine ja üleminek ühtsele järelevalve
mehhanismile.
EBA otsustas rakendada kolleegiumide puhul
uut koostöömeetodit, mille eesmärk on
tagada asjakohane koostöötase vastavalt iga
pangagrupi süsteemsele olulisusele. Loodi
lisakategooria, mille tulemusel jaotati kollee
giumid kolme kontrollikategooriasse: põhjali
kult kontrollitavad kolleegiumid, temaatilisel
alusel kontrollitavad kolleegiumid ja muud
kolleegiumid.
EBA 2014. aasta kolleegiumide tegevuskava
nõudeid täideti mõistlikul määral ja eelnevate
aastatega võrreldes oli märgata kolleegiu
mide töö paranemist. EBA võttis esmakord
selt kasutusele kolmeastmelise hindamissüs
teemi (hea, rahuldav ja vajab parandamist), et
anda kindlaksmääratud selgete võrdlusaluste
abil kolleegiumidele aasta lõpus tagasisidet
nende tegevuse ja kolleegiumide tegevuskava
täitmise kohta.
Pädevad asutused tervitasid EBA aktiivset
osalemist kolleegiumide koosolekutel, eriti
siis, kui käsitleti uute poliitikadokumentide
tõlgendamist ning nende mõju kolleegiumide
tööle ja oluliste dokumentide sisule ja sõ
nastusele. Hästi võeti vastu ka EBA juhised
sellistel teemadel nagu varade kvaliteedi
läbivaatamine ja stressitestid.

Piiriüleste pankade kriitiliste funktsioonide ja
peamiste tegevusvaldkondade läbivaatamine
Seoses pankade finantsseisundi taastamise
ning kriisilahenduse direktiivi peatse raken
damisega suurendas EBA 2014. aastal oma
jõupingutusi maksevõime taastamise ja krii
silahenduse tõhusa ja järjekindla kava väl
jatöötamiseks ja koordineerimiseks Euroopas.
EBA võrdles Euroopa 27 piiriülest pangagruppi,
mille varad kokku moodustavad ELi pankade
koguvarast ligikaudu poole, keskendudes
eriti sellele, kuidas krediidiasutused hindasid
oma taastamiskavades kriitilisi funktsioone ja
peamisi tegevusvaldkondi. Läbivaatamisel lei
ti, et kriitiliste funktsioonide ja peamiste tege
vusvaldkondade kindlaksmääramise viisid on
pangagruppides väga erinevad, kusjuures eriti
kriitiliste funktsioonide määratlemisel on veel
arenguruumi. Tulemused edastati pädevatele
asutustele, et toetada nende finantsseisundi
taastamise kavade hindamist, ning kriisila
hendusasutustele, et aidata neid kriisilahen
duste kavandamisel.
Vastastikune hindamine
ja koolitusprogrammid
EBA tegi järelevalvetegevuse tulemuste üht
suse toetamiseks vastastikuse hindamise,
mille raames analüüsiti, kas pädevad asutused
järgivad EBA suuniseid kontsentratsiooniriski
juhtimise kohta järelevalvelise läbivaatamise
protsessi raames. Hindamistulemusi kasutati
krediidi kontsentratsiooniriski mooduli väl
jatöötamiseks ühtses järelevalvekäsiraama
tus.
EBA korraldas 2014. aastal pädevatele asutus
tele 15 sektorisisest ja viis sektoriülest kooli
tust (neist kaheksa toimusid EBA peakorteris),
mis toetasid veelgi ühise järelevalvekultuuri
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ning ühtsete oskuste ja meetodite väljaaren
damist ELi pädevates asutustes.

Riskide hindamine ja
läbipaistvuse tagamine
ELi pangandussektoris
EBA on volitatud jälgima ja hindama turu
arengut ning tegema kindlaks ELi pangan
dussüsteemi suundumused, võimalikud riskid
ja nõrgad küljed. 2014. aastal tugevnes ELi
andmekeskusena tegutseva EBA riskihin
damise infrastruktuur tänu olulistele uuen
dustele, nimelt kehtestati uued aruandlus
nõuded peamiste riskinäitajate ja perioodiliste
riskitoodete täiustamiseks, käsitleti riskiga
kaalutud varade järjepidevuse küsimust ning
koordineeriti suuremaid ELi panku hõlmava
ELi‑ülese stressitesti läbiviimist.
EBA kui andmekeskus
EBA töötas esmakordselt välja ja võttis kasu
tusele ühtsed järelevalvearuannete standardid
– ühtsed aruandlusnõuded (COREP) ja finants
aruandluse nõuded (FINREP). Standardid an
navad teavet pankade omavahendite (COREP)
ja bilansiandmete (FINREP) kohta, mida tuleb
järjepidevalt uuendada ning säilitada ühes ko
has. EBA esitas pädevatele asutustele üksiku
te pankade mikrotasandi usaldatavusjärele
valve teavet. Järelevalveasutustel oli võimalik
ühineda vabatahtlikult ühise andmebaasiga
ning jagada ja saada EBA valimisse kuuluvate
pankade peamisi riskinäitajaid. Vastastikuse
mõistmise memorandumit ajakohastatakse
2015. aasta alguses ning see hõlmab kavako
haselt kõiki järelevalveasutusi.
ELi‑ülene stressitest
EBA viib stabiilsuse tagamiseks ja pangan
dussüsteemi vastu usalduse taastamiseks
läbi ELi‑ülesed stressitestid. Nende eesmärk
on hinnata ELi pankade vastupanuvõimet
ebasoodsates turusuundumustes, aidata
järelevalveasutustel hinnata üksikuid panku,
suurendada süsteemsete riskide mõistmist
ELis ning edendada pangandussektoris tu
rudistsipliini. EBA viis 2014. aastal järjepideva
meetodi alusel läbi ühistel makromajandus
likel stsenaariumidel põhinevad stressitestid,
mis tagasid pankade bilansside ja tõsiste, kuid
tõenäoliste vapustuste võimaliku mõju enne
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olematu läbipaistvuse. EBA kogus ja töötles
kokku 123 ELi panga ligikaudu 9,6 miljonit
andmepunkti. Stressitesti tulemused avaldati
2014. aasta oktoobris.
Erinevalt
varasematest
stressitestidest
pidid osalevad pangad sel korral läbima va
rade kvaliteedi läbivaatamise. See oli suur
edasiminek EBA töös ühiste määratluste ja
võrreldavuse tagamisel, sest läbivaatamisel
kasutati EBA viivisnõuete ja makseraskuste
tõttu restruktureeritud nõuete ühtlustatud
määratlusi.
Stressitesti mõju hinnati kapitalinõuete
määruse ja kapitalinõuete direktiivi esimese
taseme põhiomavahendite suhtarvu alusel,
määrates ebasoodsa ja lähtestsenaariumi ta
suvusläveks vastavalt 5,5% ja 8,0%. 2013. aas
ta lõpus oli esimese taseme põhiomavahen
dite suhtarvu kaalutud keskmine 11,1% ja
ebasoodsa stsenaariumi alusel prognoositi,
et see väheneb peamiselt krediidikahjude tu
lemusel ligikaudu 260 protsendipunkti.
Testi tulemusel leiti, et 24 osalevat panka jäid
allapoole kindlaksmääratud künniseid, mis
tähendas kokku 24,6 miljardi euro suurust
kapitali puudujääki. Lisakapitali kaasamise
tulemusel vähendasid puudujäägiga pangad
2014. aastal oma kapitalivajaduse 9,5 mil
jardile eurole ja puudujäägiga panku jäi alles
14. Pädevad asutused pidid nende tulemuste
põhjal võtma järelevalvemeetmeid üksikute
pankade suhtes.
Varipangandus
2014. aastal uuris EBA põhjalikult termini
„krediidiasutus” tõlgendamist. Seda terminit
kasutatakse liidu kõikides olulistes pangan
dusalastes õigusaktides, sealhulgas kapitali
nõuete direktiivis ja kapitalinõuete määruses,
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisi
lahenduse direktiivis ning ühtse järelevalve
mehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra
määrustes. 2015. aastal kavatseb EBA teha
varipanganduse valdkonnas täiendavat tööd,
sh valmistada kapitalinõuete määruse artik
li 395 lõike 2 alusel ette suunised varipangan
duse üksuste riskipositsioonide piirmäärade
kohta.
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Tarbijakaitse ja
finantsuuenduste
järelevalve
EBA‑l on tarbijakaitses oluline osa, sest ta
edendab finantstoodete turu läbipaistvust,
lihtsust ja õiglust, pöörates erilist tähelepanu
hüpoteekidele, eralaenudele, hoiusetoodetele,
krediit- ja deebetkaartidele, arvelduskon
todele ja makseteenustele. EBA avaldas
2014. aastal koostöös Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA)
iga‑aastase tarbijasuundumuste aruande.
2014. aasta juunis korraldas EBA Londonis
Euroopa järelevalveasutuste teise ühise tar
bijakaitse päeva. EBA jätkas ka uuenduslike
toodete ja teenuste tunnustamist ja järeleval
vet, et tagada tarbijate, investorite ja hoiusta
jate piisav kaitse kõikjal ELis.
Tarbijakaitse
EBA avaldas 2014. aastal reguleerivad suu
nised toote kogu olelusringi, st tarbija ja fi
nantsasutuse vahelise suhtluse eri etappide
kohta (enne müüki, müügipunktis ja pärast
müüki).
EBA töötas välja üksikasjalikud suunised
jaepangandustoodete järelevalve ja juhtimise
kohta ning korraldas asjakohased konsul
tatsioonid. Suunistes nõutakse toodete väl
jatöötamise, turundamise ja olelusringi hal
damise sisekorra kehtestamist ning nende
eesmärk on tagada toodete vastavus sihtturu
huvidele, eesmärkidele ja eripäradele. Suu
niseid kohaldatakse jaepangandustoodete
arendajate ja levitajate suhtes. EBA kavatseb
koostada tagasiside kokkuvõtte ja viia suuniste
väljatöötamise lõpule 2015. aasta kevadel.
Lisaks töötas EBA välja tehnilise nõuande
(ja korraldas asjakohased konsultatsioonid),
täpsustades kriteeriumid ja tegurid, mida
EBA ise ja pädevad asutused peavad arvesse
võtma, kui nad hindavad seda, kas struktu
reeritud hoiused tekitavad suuri probleeme
seoses investorite kaitsega või seavad ohtu
finantsturgude korrakohase toimimise ja
usaldusväärsuse. EBA, ESMA ja EIOPA aval
dasid konsultatsioonidokumendi ühiskomitee
suuniste eelnõu kohta, mis käsitleb ristmüüki
ELi finantssektoris. Euroopa järelevalveasu
tused kavatsevad teha tagasiside kokkuvõtte

ja lõpetada suuniste koostamise 2015. aasta
jooksul.
EBA alustas ka tööd maksekontode valdkon
nas. Hüpoteekide teemal tehtud pideva töö
tulemusel avaldati 2014. aasta detsembris
konsultatsioonidokument suuniste eelnõu
kohta, mis käsitleb krediidivõimelisuse hin
damist hüpoteekkrediidi direktiivi raames.
EBA kavatseb avaldada lõplikud suunised
enne 2015. aasta suve. Suuniseid kohalda
takse alates hüpoteekkrediidi direktiivi ülevõt
mise kuupäevast 21. märtsist 2016.
Osana Euroopa järelevalveasutuste püüdlus
test lähendada järelevalvealast tegevust väärt
paberi- ja pangandussektoris avaldasid EBA
ja ESMA 2014. aasta juunis ühiskomitee lõpp
aruande väärtpaberi- ja pangandussektori
tarbijakaebuste lahendamise suuniste kohta.
Finantsuuenduste järelevalve
Pärast hoiatuse andmist virtuaalvaluutade,
nagu bitcoinide ostmise, hoidmise ja kaup
lemisega seotud erinevate riskide kohta uuris
EBA, kas virtuaalvaluutasid saab reguleerida
ning kas seda peaks tegema. EBA hindas
oma 2014. aasta juunis avaldatud arvamuses
virtuaalvaluutade võimalikke eeliseid, nagu
kiiremad ja odavamad ülekanded, finantstee
nuste kättesaadavus ning majanduskasvule
kaasaaitamine. Ühtlasi tegi EBA kindlaks üle
70 kasutajaid ja turuosalisi ohustava riski, fi
nantsusaldusväärsusega seotud riskid, nagu
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rahapesu jm finantskuriteod, ning tavava
luutades tehtavaid makseid ohustavad riskid.

EBA koostöö

Hindamise järel leidis EBA, et nende riskidega
toimetulekuks vajalik regulatiivne lähenemis
viis nõuaks hulgaliselt õigusakte. Et sellise
korra väljatöötamine võtab aega ning mõned
riskid on juba realiseerunud, adresseeris EBA
arvamuse ka riiklikele järelevalveasutustele,
soovitades neil hoiatada reguleeritud kredii
diasutusi, makseasutusi ja e‑raha asutusi, et
nad virtuaalraha ei ostaks, hoiaks ega müüks.
Selline kahesuunaline lähenemisviis võimal
dab virtuaalvaluutakavadel areneda väljaspool
finantsteenuste sektorit ning finantsasutustel
säilitada virtuaalvaluuta valdkonnas tegutse
vate ettevõtetega praegused arveldussuhted.

Koostöö sisemiste ja väliste sidusrühmadega
on EBA tegevuse oluline osa. Seega oli EBA
pressitöö ja teabevahetuse eesmärgiks taga
da, et kõiki asutuse tööga seotud isikuid teavi
tataks kõikidest huvipakkuvatest küsimustest
ja probleemidest nõuetekohaselt, järjepide
valt ja õigeaegselt. 2014. aastal pööras EBA
suurt tähelepanu ELi‑ülese stressitesti koor
dineerimisele, et edendada asutuse enda ning
liikmesriikide pädevate järelevalveasutuste
ülesannete ja eesmärkide selgust ja mõisteta
vust. Lisaks 2014. aasta ELi‑ülese stressitesti
teabele täiendati veebilehte mitme uue rub
riigiga, sealhulgas uus interaktiivne ühtsete
eeskirjade abivahend. Koos stressitesti tule
muste avaldamisega avas EBA 2014. aasta
oktoobris asutuse Twitteri konto ja YouTube’i
kanali.

EBA analüüsis laenudel põhinevat ühisrahas
tamist ning tegi muu hulgas kindlaks riskid,
mis ohustavad sellel turul osalejaid (laenu
andjaid, laenuvõtjaid ja platvormi pakkujaid).
EBA uuris konkreetselt, milliseid õigusnorme
on uue turusegmendi vastu usalduse tekita
miseks vaja, ning vaatas läbi sektori praegused
ärimudelid. Lõpuks hindas EBA, millises ula
tuses on kindlakstehtud riske olemasolevates
ELi direktiivides ja määrustes ning riiklikes
õigusraamistikes juba arvesse võetud.

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee
jätkas 2014. aastal tegevust sektoriülese
koordineerimise ja kolme asutuse vahelise
teabevahetuse foorumina. EBA eesistumisel
keskendus ühiskomitee 2014. aastal eel
kõige sektoriüleste riskide ja tarbijakaitse
teemadele.
Ühiskomitee andis välja kaks ühisaruannet
sektoriüleste riskide ja ELi finantssüsteemi
nõrkade külgede kohta ning alustas äritege
vuse riski analüüsi. Tarbijakaitse valdkonnas
keskenduti õiguslike volituste väljatöötamisele
kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste inves
teerimistoodete (PRIIPid) õigusaktide raames.
Sektoriülene tegevus hõlmas muu hulgas
järgmisi valdkondi: suuniste väljatöötamine
finantskonglomeraatide
järelevalvetavade
järjepidevuse kohta, töö väärtpaberistamise
valdkonnas,
volitused
rahapesuvastaste
õigus
aktide paketi raames, krediidireitin
gutele liigse tuginemise vähendamine ja võrd
lusaluste kehtestamine.
Rahvusvahelise töö raames on EBA olnud pi
devas kontaktis kolmandate riikide reguleeri
vate ja järelevalveasutustega, eksperdirüh
made ja rahvusvaheliste finantsstandardite
kehtestajatega ning osalenud finantsturgude
reguleerimist käsitlevates Euroopa Komisjoni
dialoogides. EBA osales vahetult mitme rah
vusvahelise organi, eelkõige Baseli panga
järelevalve komitee töös.
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Tegevus
EBA tegeles 2014. aastal mitme siseküsi
musega, sealhulgas õigusabi, uue projek
tijuhtimisvahendi
rakendamine,
andme
kaitsetegevus, finants- ja inimressursside
juhtimine ning infotehnoloogia ja sisekontroll.
Õigusabi
EBA tegeles õiguslike probleemidega, mis
olid seotud asutuse kolimisega, ametnike
personalieeskirjadest ja muude teenistujate
teenistustingimustest tulenevate persona
liküsimustega, EBA teenuseosutajatega sõl
mitud lepingutega ning selliste ELi asutuste
nagu Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Om
budsman esitatud taotlustega. EBA menetles
2014. aastal rohkem kui 40 kaebust, mis saadi
otse era- ja juriidilistelt isikutelt ning millest
enamik puudutas tarbijakaitseküsimusi.
Projektiportfelli juhtimise abivahendi Genius
rakendamine
EBA rakendas edukalt projektiportfelli
juhtimise abivahendi, luues organisatsiooni
ülese keskandmebaasi koos ühtlustatud prot
sessiga, mis aitab EBA juhtkonnal ja juhtor
ganitel kavandada, kontrollida, juhtida ja
prioriseerida EBA tööprogrammi.

aasta
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Finantsjuhtimine
Finantsressursside juhtimise ja kontrolli
jätkuva parandamise tulemusel paranes
2014. aastal eelarve täitmine ning vähenes
märgatavalt tavapärane ülekandmine järg
misse aastasse. 2014. aasta auditid kinnita
sid finantsjuhtimise valdkonnas tehtud töö
kvaliteeti. Olulisi puudusi ei tuvastatud – seda
võib selgitada varem antud soovituste täitmise
hoolika järelkontrolli ja olemasolevate menet
luste jätkuva täiustamisega EBAs.
Töötajad
69 valikumenetluse avaldamise järel sai EBA
1850 avaldust, intervjueeris 173 kandidaati
ning võttis tööle 41 ajutist töötajat, 9 lepingu
list töötajat ja 19 riikide lähetatud eksperti.
Töötajate koguarv kasvas 146ni. Töötajad olid
ELi 26 liikmesriigist (2013. aastal 24 liikmes
riigist), neist 45% olid naised ja 55% mehed.
2014. aasta oktoobris seadis EBA sisse üli
kooli lõpetanud noortele suunatud prakti
kasüsteemi.
Infotehnoloogia
Kooskõlas heakskiidetud IT‑strateegiaga ra
kendas EBA lisaks andmete kogumise ning
üldise infrastruktuuri süsteemide haldami
sele ja toetamisele mitu projekti.
Aasta lõpuks lisati EBA andmekeskusele kol
leegiumide platvorm ning juurutati paindlikum
süsteemiarhitektuur. See võimaldab EBA‑l
tegutseda välistest teenuseosutajatest sõl
tumatult. Ühiste IT‑teenuste valdkonnas viis
EBA edukalt lõpule suure IT‑infrastruktuu
ri
projekti, mis oli seotud kolimisega uutesse
ruumidesse Londonis.
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2015. aasta prioriteetsed
valdkonnad
EBA 2015. aasta töökavas pööratakse suurt
tähelepanu ELi pangandussektori usaldus
väärsuse ja stabiilsuse jätkuvale edendamisele
ja kaitsele. Prioriteetsed valdkonnad on muu
hulgas riskiga kaalutud varad, finantsvõimen
duse ning stabiilse rahastamise regulatiivne
kalibreerimine, omavahenditesse kuuluvate
instrumentide regulatiivne järelevalve, tasus
tamine, valikuvõimalused ja kaalutlusõigused.
EBA viib lõpule mitme regulatiivse toote väl
jatöötamise, sh hoiuste tagamise skeem ja
kriisilahendusasutuste loomine.
Õigusnormide arendamise eesmärgil vaada
takse läbi investeerimisühingute üldised usal
datavusnõuded, koostatakse aruanne väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde)
kohta, hõlbustatakse pädevate asutuste va
helist tulemuslikku dialoogi ning teostatakse
krediidiasutuste, audiitorite ja audiitorühin
gute järelevalvet. EBA avaldab varipangan
duse suunised ning töötab välja regulatiivse
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tehnilise standardi eelnõu usaldatavusnõuete
kohase reguleerimise konsolideerimise kohta.
Lisaks pöörab EBA jätkuvalt tähelepanu järe
levalvealase tegevuse lähendamisele, riski
analüüsivahendite täiustamisele, ELi pangan
dussektori läbipaistvuse suurendamisele ning
jõupingutuste tõhustamisele regulatiivse ja
järelevalvealase tegevuse lähendamiseks eel
kõige maksete valdkonnas.
2015. aastal rakendatakse esmakordselt
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisi
lahenduse direktiivi. Kriisilahendus- ja järele
valveasutused ning EBA, kelle ülesanne on
toetada uue pankade finantsseisundi taasta
mise ja kriisilahenduse raamistiku rakenda
mist, on sel aastal väga hõivatud.
Otsus jätta 2015. aastal ELi‑ülene stressitest
tegemata tähendab seda, et EBA hakkab ette
valmistama järgmist, 2016. aasta stressitesti.
Stressitesti asemel teeb EBA 2015. aastal sar
naselt 2013. aastaga läbipaistvusuuringu, mis
annab üksikasjalikku teavet ELi pankade bi
lansside ja portfellide kohta.
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2014. aastal koostatud EBA
dokumentide üksikasjalik loetelu

Dokumendi liik

Arv

Nimetus

Regulatiivsed tehnilised
standardid

22

Kaks regulatiivset tehnilist standardit kolleegiumide tegevuse kohta
Kolm regulatiivset tehnilist standardit andmete kasutamise loa kohta
Regulatiivne tehniline standard tuletislepingute tagatisvara täiendava väljavoolu kohta
Regulatiivne tehniline standard kriisilahenduskõlblikkuse hindamise kohta
Regulatiivne tehniline standard, mis käsitleb finantsseisundi taastamise kava ulatuse hindamist
pädeva asutuse poolt
Regulatiivne tehniline standard finantsseisundi taastamise kavade sisu kohta
Regulatiivne tehniline standard grupi kriisilahenduskavade sisu kohta
Regulatiivne tehniline standard vastutsüklilist puhvrit käsitleva teabe avalikustamise kohta
Regulatiivne tehniline standard varem kehtinud omakapitali investeeringute standardmeetodi
ajutise kohaldamise kohta
Regulatiivne tehniline standard globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemise kohta
Regulatiivne tehniline standard kapitalinõuete direktiivi artikli 90 punkti j alapunkti ii tingimustele
vastavate instrumentide kohta
Regulatiivne tehniline standard riski võimendustagatise perioodide kohta
Regulatiivne tehniline standard mudeli muudatuste ja laienduste olulisuse kohta
Regulatiivne tehniline standard omavahendite kohta, 4. osa
Regulatiivne tehniline standard püsivatel üldkuludel põhinevate omavahendite kohta
Regulatiivne tehniline standard usaldusväärse hindamise korrigeerimise kohta
Regulatiivne tehniline standard kriisilahenduskavade sisu ulatuse kohta
Regulatiivne tehniline standard kutsealase vastutuskindlustuse tehniliste nõuete kohta
Regulatiivne tehniline standard ebapiisavate likviidsete varadega valuutade korral erandite
kasutamise kohta
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Dokumendi liik

Arv

Nimetus

Rakenduslikud tehnilised
standardid

10

Kaks rakenduslikku tehnilist standardit kolleegiumide tegevuse kohta
Aruandlust käsitleva rakendusliku tehnilise standardi muudatused (juuli muudatus)
Aruandlust käsitleva rakendusliku tehnilise standardi muudatused (oktoobri muudatus)
Rakenduslik tehniline standard ebapiisavate likviidsete varadega valuutade kohta
Rakenduslik tehniline standard valuutade kohta, mille puhul on keskpanga aktsepteeritavad
tagatised määratletud kitsalt
Rakenduslik tehniline standard makseraskuste ja viivisnõuetega seotud järelevalvelises
aruandluses kasutatavate mõistete kohta
Rakenduslik tehniline standard, mis käsitleb näitajate väärtuste avaldamist globaalsete
süsteemselt oluliste ettevõtjate poolt
Rakenduslik tehniline standard finantsvõimenduse määra avalikustamise vormi kohta
Rakenduslik tehniline standard sisemudelite heakskiitmise ühise otsuse kohta

Suunised

17

Suunised konfidentsiaalsuse ja avalikustamise kohta
Suunised, mis käsitlevad andmete kogumist kõrgepalgaliste töötajate kohta
Suunised koormamata vara käsitlevate andmete avalikustamise kohta
Suunised rahastamiskavade kohta
Suunised olulisuse, ärisaladusena ja konfidentsiaalsena käsitlemise ning avalikustamise sageduse
kohta
Suunised muude süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlakstegemise meetodi kohta
Suunised sagedasema avalikustamise kohta
Suunised kriisilahenduskõlblikkuse käsitlemise volituste kohta
Suunised finantsseisundi taastamise kava võimalike stsenaariumide kohta
Suunised internetimaksete turvalisuse kohta
Suunised, mis käsitlevad sünteetilise väärtpaberistamise tehingute krediidiriski olulise osa
ülekandmist
Suunised, mis käsitlevad traditsioonilise väärtpaberistamise tehingute krediidiriski olulise osa
ülekandmist
Suunised süsteemselt oluliste näitajate avalikustamise kohta
Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) meetodite ja menetluste kohta
Suunised testide kohta, mille tulemusel võidakse rakendada riiklikke toetusmeetmeid
Suunised pikka aega edasi lükatud muutuvtasu suhtes kohaldatava tingliku diskontomäära kohta
Suunised tasustamistavade võrdlemise kohta

Soovitused

14

1

Soovitus juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (LEI) kasutamise kohta
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Arvamused/nõuanded

14

Arvamus krediidikvaliteedi astmete kohta seoses pandikirjadega
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Arvamus makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete läbivaatamise kohta
Arvamus aruandekuupäevade muutmise kohta
Arvamus ülekantud krediidiriski positsioonide kohta
Kaks arvamust makrotasandi usaldatavusjärelevalve raamistiku toimimise kohta
Arvamus tasude ja hüvitiste kohta
Arvamus struktuurimeetmete kohta
Arvamus kapitalinõuete direktiivi artiklite 108 ja 109 kohaldamise kohta
Arvamus kapitalinõuete määruse 1. osa II jaotise ning artikli 133 lõigete 6 ja 7 kohaldamise kohta
Arvamus virtuaalvaluutade kohta
Aruanne ELi pangandussektori hindamise kohta
Tehniline nõuanne usaldatavusfiltrite kohta õiglase väärtuse muutustest tulenevate kasumite
ja kahjumite puhul, mis on tingitud tuletisinstrumentidest tulenevate kohustustega seotud
krediidiasutuse või investeerimisühingu oma krediidiriskist
Tehniline nõuanne struktureeritud hoiustega seotud sekkumiseõiguse kriteeriumide ja tegurite
kohta
Aruanded

23

Teatis tasustamispoliitika suundumuste ja tavade kohta
2013. aasta aruanne
Aastaaruanne likviidsuskattekordaja mõju kohta
Aruanne tasustamispoliitika suundumuste ja tavade võrdlusuuringu kohta
2014. aasta tarbimissuundumuste aruanne
Ühiskomitee aruanne riskide ja haavatavuste kohta, kevad 2014
Ühiskomitee aruanne riskide ja haavatavuste kohta, sügis 2014
2014. aasta finantskonglomeraatide loetelu
Statistilise ja järelevalvelise aruandluse võrdlemine
Aruanne lennukipantide kohta
Kaks 2014. aasta aruannet pankade olukorra kohta Basel III rakendamisel
Aruanne finantsseisundi taastamise kavade võrdlusuuringu kohta
Kaks aruannet pandikirjade kohta
Aruanne finantsvõimenduse määra määratluste erinevuste mõju kohta
Aruanne pikaajaliste refinantseerimistehingute kohta
Aruanne täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentide järelevalve kohta
Aruanne netopensionide/-varade omavahenditest mahaarvamise kohta
Aruanne väärtpaberistatud instrumendi säilitamise nõude kohta
Aruanne Euroopa pangandussüsteemi riskihindamise kohta, detsember 2014
Aruanne Euroopa pangandussüsteemi riskihindamise kohta, juuni 2014
VKEde ja eluaseme hüpoteeklaenude vastastikune mõju riskiga kaalutud varade
uuringutulemustele
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Dokumendi liik

Arv

Nimetus

Konsultatsioonidokumendid

64

Konsultatsioonidokument järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi suuniste eelnõu
kohta
Konsultatsioonidokument rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb sisemudelite
heakskiitmise ühisotsust
Neli konsultatsioonidokumenti regulatiivse tehnilise standardi ja rakendusliku tehnilise standardi
eelnõude kohta, mis käsitlevad järelevalvekolleegiume
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb
kriisilahenduskolleegiumide tegevust
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb teavitamisnõudeid
Konsultatsioonidokument XBRL taksonoomia kohta
Kaks konsultatsioonidokumenti suuniste kohta, mis käsitlevad kapitalinõuete määruse artiklite
432 ja 433 kohast avalikustamist
Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad andmete kogumist kõrgepalgaliste
töötajate kohta
Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad tasustamistavade võrdlemist
Konsultatsioonidokument ajakohastatud rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb
likviidsuskattekordaja aruandlust
Konsultatsioonidokument ajakohastatud rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb
finantsvõimenduse määra aruandlust
Konsultatsioonidokument tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb andmete kasutamist
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb omakapitali
investeeringute käsitlemist sisereitingute meetodi raames
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb riski
võimendustagatise perioode
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb täiustatud
mõõtmismudelil põhineva meetodi kohast hindamismetoodikat
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb sisereitingute
meetodi kasutuselevõttu ja alalist osalist kasutamist
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb kapitalinõuete
määruse artiklit 440 vastutsükliliste kapitalipuhvrite avalikustamise kohta
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb olulisuse piirmäära
Kaks konsultatsioonidokumenti regulatiivse tehnilise standardi ja rakendusliku tehnilise standardi
kohta, mis käsitlevad täiustatud meetodite võrdlemist
Konsultatsioonidokument rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb krediidikvaliteeti
hindavate asutuste kindlaksmääramist
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Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb börsiväliste
tuletislepingute riskimaandamismeetodeid
Kaks konsultatsioonidokumenti rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb väliste
krediidihinnangute kindlaksmääramist
Kolm konsultatsioonidokumenti regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb sisereitingute
meetodi kohast hindamismetoodikat
Konsultatsioonidokument toetusmeetmeid käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb sõltumatuid
hindajaid
Konsultatsioonidokument süsteemselt oluliste ettevõtjate hindamiskriteeriume käsitlevate
suuniste kohta
Konsultatsioonidokument varajase sekkumise meetmete käivitajaid käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad (tõenäoliselt) maksejõuetuks jäämist
Konsultatsioonidokument teenuste ja vahendite miinimumloetelu käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument kriisilahenduse vahendite rakendamist (varade eraldamise vahendit)
käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument kriisilahenduse vahendite rakendamist (ettevõtte võõrandamise
vahendit) käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument lihtsustatud kohustusi käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument rakendusliku tehnilise standardi kohta, mis käsitleb lihtsustatud
kohustusi
Konsultatsioonidokument maksekohustuste kohta
Konsultatsioonidokument pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning
kapitalinõuete direktiivi ja kapitalinõuete määruse vahelisi seoseid käsitlevate suuniste kohta
Kolm konsultatsioonidokumenti regulatiivse tehnilise standardi, suuniste ja rakendusliku tehnilise
standardi kohta, mis käsitlevad finantstoetust
Konsultatsioonidokument finantsseisundi taastamise kava näitajate miinimumloetelu kohta
Konsultatsioonidokument kriisilahenduskõlblikkuse takistusi käsitlevate suuniste kohta
Kolm konsultatsioonidokumenti regulatiivse tehnilise standardi eelnõu kohta, mis käsitleb
kriisilahenduse kavade sisu ja kriisilahenduskõlblikkuse hindamist
Konsultatsioonidokument kohustustest vabastamise lepingulise tunnustamise kohta
Konsultatsioonidokument hoiuste tagamise skeemide osamakseid käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument hindajaid käsitleva regulatiivse tehnilise standardi kohta
Konsultatsioonidokument ümberarvestuskurssi käsitlevate suuniste kohta
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Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad aktsionäride kohtlemist kohustustest
vabastamise korral
Konsultatsioonidokument regulatiivse tehnilise standardi kohta, mis käsitleb omavahendite ja
kõlblike kohustuste miinimumnõuet
Konsultatsioonidokument finantsinstrumentide turgude määruse kohase tehnilise nõustamise
kohta seoses struktureeritud hoiustega
Konsultatsioonidokument internetimaksete turvalisuse kohta
Konsultatsioonidokument maksekontode direktiivi käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument tootejärelevalve ja -juhtimist käsitlevate suuniste kohta
Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad hüpoteekkrediidi direktiivi kohaseid
krediidikvaliteedi nõudeid
Konsultatsioonidokument suuniste kohta, mis käsitlevad võlgnevuste menetlemise nõudeid ja
sundvõõrandamist vastavalt hüpoteekkrediidi direktiivile

Aruteludokumendid

3

Aruteludokument pensionide kohta
Aruteludokument lihtsa, standardse ja läbipaistva väärtpaberistamise kohta
Aruteludokument suuniste kohta, mis käsitlevad tegevusloa nõudeid vastavalt hüpoteekkrediidi
direktiivile

Vastastikune hindamine
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