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Постижения през 2016 г.
Централна роля в разработването
и поддръжката на Единния наръчник
за банкиране
През 2016 г. до голяма степен беше завършен Единният наръчник, приложим за банковия сектор на Европейския съюз (ЕС). Европейският банков орган (ЕБО) продължи да
се ангажира активно на международно равнище и на равнището на ЕС, за да подпомага финализирането на пакета „Базел III“
и успешното му въвеждане в ЕС. Годината
беше също така период за размисъл върху регулаторните реформи, настъпили непосредствено след финансовата криза, за
да се определят по-точно ефектите от тези
реформи върху банковите структури, бизнес
моделите и предприемането на риска, както и нуждата от свеждане на усложненията
до минимум. ЕБО продължи и да усъвършенства следенето на различните аспекти
от Единния наръчник, включително върху
собствените средства, практиките, свързани
с възнагражденията, и значителното прехвърляне на риск в секюритизациите.

Ключови резултати на ЕБО за 2016 г.
През август 2016 г. ЕБО докладва пред Комисията по редица въпроси, свързани с коефициента на ливъридж (КЛ), в съответствие
с мандата, заложен в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ). Един от основните въпроси, които се разглеждат в доклада,
е свързан с мигрирането на Стълб 1 на КЛ
и минималното му ниво, особено по отношение на бизнес моделите и рисковите профили.

Анализът, извършен в тясно сътрудничество
с компетентните органи (КО), показва, че потенциалното въздействие от въвеждането на
изискване за КЛ за 3 % от предоставеното финансиране от кредитните институции ще бъде
относително умерено, а като цяло е важно това
да води до по-стабилни кредитни институции.
През септември 2016 г. ЕБО публикува доклад
за резултатите от описателния анализ на основния коефициент на финансиране (ОКФ)
в ЕС. В доклада се изтъква липсата на взаимодействие между ОКФ и коефициента на
стабилност на нетното финансиране (NSFR)
за цялата използвана извадка, както и по
бизнес модели и мащаби. Най-общо в доклада се обобщава, че би било подвеждащо да се
разчита само на ОКФ за оценка на нуждите на
банките от финансиране, тъй като, за разлика
от NSFR, ОКФ не взема предвид целия счетоводен баланс на банката, и поради това не
може напълно да се прецени какъв е потенциалният недостиг на финансиране.
През октомври 2016 г. ЕБО и Европейският
орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започнаха съвместна консултация по насоките
за оценка на пригодността на членовете на
управителния орган и лицата, заемащи важна позиция, а ЕБО инициира консултации,
за да преразгледа насоките си за вътрешно
управление. И в двете групи насоки се набляга повече върху задълженията и отговорностите на управителния орган, както и върху
отговорността му при назначаване на членове на управителния орган те да имат репутация, знания, опит и умения, необходими за
осигуряването на правилно и благоразумно
управление на институцията.
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ЕБО продължи работата си за подобряване
на съпоставимостта на капиталовите изисквания, като част от по-широкия преглед на
вътрешнорейтинговия подход (ВРП), който
стартира през предходната година. Използването на вътрешни модели е важен елемент за подобряване на чувствителността на
риск при определяне на капиталовите изисквания. През февруари ЕБО издаде пътна
карта за изпълнение на регулаторния преглед на вътрешните модели, състояща се от
четири фази съгласно следните приоритети:
методология за оценка; дефиниция за просрочване; параметри на риска и редуциране
на кредитния риск (РКР). Последната фаза
ще бъде финализирана в края на 2017 г.,
а осъществяването на промените в моделите и процесите в институциите трябва да
приключи най-късно до края на 2020 г., както е посочено в отделно становище на ЕБО.
ЕБО продължи да работи върху параметрите
на риска и последователността на рисково
претеглени активи (RWA) в банковия сектор
на ЕС чрез провеждане на годишни надзорни сравнителни анализи за кредитния и пазарния риск. Анализът от 2016 г. обхваща
кредитния риск за малки и средни предприятия (МСП), други корпоративни и жилищни
ипотеки (така наречени портфейли с висок
риск от неизпълнение на задълженията)
и портфейлите с пазарен риск. В началото
на 2017 г. ЕБО публикува два доклада.

През ноември 2016 г. ЕБО публикува финалния проект на Регулаторните технически
стандарти (РТС), определящи условията, при
които компетентните органи (КО) оценяват
значимостта на позициите, включени в обхвата на вътрешните модели за пазарен
риск, както и методологията, която те трябва
да прилагат при оценка на съответствието на
институцията с изискванията за използване на Подход на вътрешния модел (IMA) за
пазарния риск. Що ес отнася до пазарната
инфраструктура, трите Европейски надзорни
органи (ЕНО) публикуваха през март 2016 г.
окончателен проект на РТС, очертаващ рамката за обезпечения на Регламента за европейската пазарна инфраструктура (РЕПИ) за
извънборсови (OTC) деривати с нецентрализиран клиринг, приета през октомври 2016 г.
от Европейската комисия.
През декември 2015 г. ЕБО препоръча разработването на нова, по-чувствителна на риск
пруденциална рамка за инвестиционните посредници, отчитаща целите за запазване на
финансова стабилност, защита на инвеститорите и методично справяне с проблемите.
През юни 2016 г. ЕБО стартира консултации
в отговор на поканата на Европейската комисия за техническа помощ при разработването
на нов пруденциален режим за инвестиционните посредници. Представеният в документа
за обсъждане подход цели по-ефективното
разграничаване на рисковете за инвестиционните посредници, които не се считат за
систематични и типични за банковия сектор,
и препоръчва уеднаквен, хармонизиран набор от изисквания, които са достатъчно опростени, пропорционални и по-подходящи за
рисковете, на които инвестиционните посредници излагат клиентите и пазарите.
След стартирането на първата оценка на ЕБО
на въздействието на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) 9,
в рамките на която са събрани резултати от
приблизително 50 банки в ЕС, през ноември 2016 г. ЕБО публикува доклад, в който
са включени количествените и качествените
бележки. Този доклад е първата инициатива
на ЕС за придобиване на по-ясна представа
за ангажиментите на институциите относно
прилагането на МСФО 9. В него се изтъква,
че към декември 2015 г. банките все още са
в начален етап на подготовка. Втората оценка
на въздействието върху подобна извадка от
банки стартира в края на ноември 2016 г.
След обществената консултация по първоначалните предложения, през ноември 2016 г.
ЕБО публикува окончателните насоки за комуникация между компетентните органи,
извършващи надзор върху кредитните институции и законовите одитори на кредитните институции. Насоките са в сила от 31 март
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2017 г. Ефективната комуникация между КО
и одиторите трябва да подпомогне насърчаването на финансова стабилност, безопасност и сигурност на банковата система и да
улесни надзора на кредитните институции.
ЕБО продължи да подпомага успешното изпълнение на реформата на Съюза на капиталовите пазари, като през октомври 2016 г.
издаде окончателни насоки за непряката подкрепа за секюритизационни сделки, а през
декември 2016 г. публикува доклад с препоръки за хармонизиране на рамката за обезпечени облигации в ЕС. Целта на тези насоки
е да се изясни какво представляват условията на сделката между несвързани лица и да
се уточни кога една сделка не е структурирана да осигури подкрепа за секюритизацията.
ЕБО участва заедно с Комисията в изготвянето на законодателно предложение за
изменение на правилата за капиталовите
изисквания и на рамка за преструктуриране, публикувана на 23 ноември 2016 г. Целта
на последните предложения е да се въведат
най-новите международни законодателни
реформи, например тези, произтичащи от
Основния преглед на търговския портфейл
(FRTB) или от изискванията за Общ капацитет
за поемане на загуби (ОКПЗ) съгласно законите на ЕС. По-конкретно предложението засяга пазарния риск, кредитния риск от страна
на контрагента (КРСК), КЛ, NSFR и елементи
от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ).

Разработване на политики за
преструктуриране и насърчаване на
общи подходи за преструктуриране на
проблемни финансови институции
След сравнително бавния старт през 2015 г.,
когато са проведени едва малък брой колегии
за преструктуриране, през 2016 г. се наблюдава по-голяма интензивност на дейността.
През годината служители на ЕБО са участвали в колегии за преструктуриране във връзка
с 25 големи банкови групи в ЕС. Когато тези
институции са глобални финансови институции от възлово значение (G-SIIs), служителите на ЕБО участват и в срещи, организирани
от тези институции. През годината фокусът на
внимание на ЕБО беше насочен към ефикасното, ефективното и последователно функциониране на тези колегии.
Регулаторните продукти, разработени от ЕБО
през 2016 г., покриват голям диапазон от
мерки за преструктуриране. ЕБО предприе
значителни инициативи в областта на минималното изискване за собствен капитал
и приемливи задължения (МИПЗ). В допъл-

нение към докладите за разработване и прилагане на МИПЗ, ЕБО организира и проведе
публични консултации за прилагане на техническите стандарти за изпълнение (ТСИ) във
връзка с това как органите за преструктуриране трябва да отчитат решенията за МИПЗ
пред ЕБО.
ЕБО публикува и насоки за поверителност,
които целят насърчаване на конвергенцията
на практиките за надзор и преструктуриране
при оповестяването на информацията, събирана за целите на ДВПБ. ЕБО инициира
преглед и трансформиране на насоките за
прилагане на опростени задължения в РТС
с оглед на последващото хармонизиране на
практиките за надзор и преструктуриране съгласно методологията и критериите за прилагане на опростени задължения.
С влизането през юли 2015 г. в сила на новата
Директива относно схемите за гарантиране на
депозити (ДСГД) ЕБО продължи да подпомага
разработването на правила за укрепване на
устойчивостта на схемите за гарантиране на
депозитите (СГД) и подобряване на достъпа
на вложителите до компенсации, включително при трансгранични проблеми с банките.
През 2016 г. ЕБО публикува по собствена инициатива Насоки за споразуменията за сътрудничество между СГД, както и Насоки за стрес
тестовете за СГД.
През октомври 2016 г. ЕБО публикува доклад
за отправната точка за целевото ниво на националните финансови споразумения за
преструктуриране. В доклада се изразява
препоръката, че мерките, базирани на общите пасиви, и по-конкретно на „общите пасиви
с изключение на собствени средства минус
гарантирани депозити“, са най-подходящата базирана на целите основа за финансови
споразумения за преструктуриране (вместо
действащата към моментна референтна основа на гарантираните депозити).
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Насърчаване на конвергенцията на
практиките за надзор и гарантиране на
последователното им прилагане в ЕС
Собствените средства са първата група, за
която ЕБО разработи функция за мониторинг, след като приключи разработването на
голяма партида технически стандарти съвсем скоро след приемането на РКИ. С оглед
на базовия собствен капитал от първи ред
ЕБО редовно публикува списък с инструменти, които банките в ЕС, са включили в своя
базов собствен капитал от първи ред. По отношение на допълнителния капитал от първи ред ЕБО има дългогодишен опит в оценката на законодателните срокове и условия
на емисиите на ЕС. Редовно се публикува
доклад, който представя резултатите от този
мониторинг и обобщава най-добрите практики досега, както и клаузи, които трябва да
се избягват. През октомври ЕБО публикува
някои стандартизирани шаблони за емисиите на допълнителен капитал от първи ред.
Съгласно препоръките на доклада от Корекцията на кредитната оценка (CVA), публикуван през февруари 2015 г., и с цел да
се избегнат, макар и частично, рисковете,
генерирани от изключенията за ЕС, през
2016 г. ЕБО разработи координиран подход
за мониторинг на въздействието на сделките, освободени от риск при CVA на годишна
основа.
ЕБО непрекъснато следи разработването
на практики и тенденции във връзка с възнагражденията. В съответствие с Директивата за капиталовите изисквания IV (ДКИ IV)
ЕБО годишно събира данни за персонала,
който е получил общо възнаграждение над
1 милион евро през предходната финансова

година (лица с високи доходи). Събира
се и подробна информация относно възнаграждението на определени служители
от над 100 групи и институции. И двата вида
данни целят осигуряване на високо ниво
на прозрачност относно практиките за възнагражденията в Европейския съюз.
През ноември 2016 г. ЕБО публикува доклад
в отговор на писмо от Европейската комисия, в което се иска допълнителна информация за мнението на ЕБО за принципа
на пропорционалност в разпоредбите за
възнагражденията в Директива 2013/36/ЕС.
Докладът прави преглед на прилагането на
принципа на пропорционалност във всяка
държава членка, като представя голямо разнообразие от регулаторни рамки и надзорни
практики.
Ефективното функциониране на единния пазар изисква по-добра конвергенция на надзорните практики на КО във всички държави
членки. ЕБО продължи да следи как КО спазват на практика Единния наръчник, главно
по отношение на последователността на резултатите от надзорните прегледи. ЕБО продължава да се ангажира с колегиите от надзорници, като насърчава последователното
прилагане на текстовете от ниво 1 и ниво 2,
и по-специално прилагането на съвместни
решения относно плановете, свързани с капитал, ликвидност и възстановяване, както
и като привлича вниманието на надзорните
лица към основни рискове и теми като необслужвани кредити, поведенчески проблеми
и практики за възнаграждения. В същото
време ЕБО продължи да следи напредъка по
гарантиране на последователност на процесите на надзорен преглед, оценките и надзорните мерки в държавите членки.

Фигура 1: Насърчаване на конвергенцията
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Задача на ЕБО е да допринася, насърчава и да следи за ефикасното, ефективното
и последователно функциониране на надзорните колегии в ЕС. В плана за действие
на колегиите за 2016 г. са отразени резултатите от мониторинга на надзорните колегии от 2015 г., взети са предвид съответните
изисквания, базирани на промени в нормативната уредба и на резултати от анализа на
риска, направен от ЕБО. Публичният доклад
на ЕБО за функционирането на надзорните
колегии през 2016 г. отчита най-общо подобрение на нивото и качеството на ангажиментите на надзорните колегии през 2016 г.,
най-вече по отношение на качеството и задълбочеността на дискусиите.
Относно разработването на методологии за
процес по надзорен преглед и оценка през
2016 г. ЕБО е изпълнил следните задачи:
 През декември 2015 г. ЕБО публикува Становище за максималната сума за разпределяне (МСР), което дава повече яснота
на надзорните органи, банките и участниците на пазара за процеса на надзорен
преглед, извършен през 2016 г. Становището тълкува разпоредбите на член 141 от
ДКИ, които ограничават разпределението на междинните и годишните печалби
в случай на нарушение на комбинираното
изискване за буфер.
 През юли 2016 г. ЕБО въвежда концепцията за Насоки за капитала по Стълб 2 във
връзка със стрес тестовете на равнището
на ЕС и уточнява как допълнителните „насоки за капитала“ могат да се използват
като инструмент за обработване на количествените резултати от стрес теста.
 През ноември ЕБО публикува набор от
насоки за информацията, свързана с процеса на оценка на адекватността на вътрешния капитал (ICAAP) и вътрешните
процедури за оценка на адекватността
на ликвидността (ILAAP), които КО трябва да изискват от институциите за целите
на Процеса по надзорен преглед и оценка
(ПНПО). Тези насоки улесняват последователната надзорна оценка на вътрешните
модели за оценка на риска, разработени
от банките, надеждността на капиталовите
и ликвидните прогнози на ICAAP и ILAAP,
тяхното приложение за оценка на капиталовата и ликвидната адекватност на
институциите и определянето на допълнителни изисквания за собствените средства и ликвидността.

 Все по-голямото значение и нарастващата сложност на риска от информационните и комуникационните технологии (ИКТ)
в банковия сектор и в отделни институции
провокираха ЕБО да разработи по собствена инициатива проект на насоки, предназначени за компетентните органи, с цел
насърчаване на общи процедури и методологии за оценка на риска от ИКТ. Документът от консултациите е публикуван
през октомври 2016 г.
 Лихвеният риск в банковия портфейл
(ЛРБП) е важен финансов риск за кредитните институции, който традиционно
се разглежда в процеса на надзорния
преглед. За да се представят очакванията за управлението на ЛРБП, през 2015 г.
ЕБО публикува насоки за управлението на
ЛРБП, които бяха актуализиране през април 2016 г.
През 2016 г. служителите на ЕБО продължиха да подкрепят дейностите по плановете
за възстановяване, осъществявани от надзорните колегии, като съдействаха за оценката на оздравителните планове на групите,
особено по отношение на покритието на отделни дружества в оздравителните планове
на групите и улесняване на обсъжданията
на плановете за възстановяване по време на надзорните колегии. През юли беше
публикуван сравнителен доклад относно
правилата за управление и индикаторите за
възстановяване, който се базира на анализа
на 26 плана на големи европейски трансгранични банкови групи.
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За да се улесни последователното участие
на надзорни органи на трети страни в надзорните колегии и за да се подобри трансграничното сътрудничество, ЕБО направи
оценка на еквивалентността на режимите
на поверителност на редица надзорни органи извън ЕС. Оценката приключи с положителен резултат за шест надзорни органа
от четири държави извън ЕС, което позволи
включването на тези органи в надзорните
колегии на ЕИП.
Програмите на ЕБО за обучение за компетентните органи на ЕС са ключов инструмент
за насърчаване на надзорната конвергенция. През 2016 г. ЕБО организира 26 курса
на обучение, от които 18 бяха секторни, четири се проведоха онлайн, два бяха междусекторни и два бяха по социални умения.

Мониторинг на ключовите рискове
в банковия сектор в Европа
ЕБО играе ключова роля в следенето
и оценката на развитията на пазара, както
и за идентифициране на тенденциите, потенциалните рискове и слабите страни в цялата банкова система на ЕС.
През 2016 г. ЕБО продължи да изготвя периодични Доклади за оценка на риска
(ДОР). ДОР описват основните промени
и тенденции, засягащи банковия сектор
в ЕС през годината, и дават на ЕБО реална
представа за основните микропруденциални рискове и уязвимости за бъдещето. За

8

Програми за
обучение
Участници

5

200
0

Брой програми
за обучение

Брой участници

Фигура 2: Увеличаване на броя на програмите за обучение и участниците в периода 2012—2016 г.
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първи път през 2016 г. в ДОР се включва
и въпросът за прозрачност в рамките на ЕС.
Таблицата на риска е друг важен продукт от
набора с инструменти, които ЕБО използва
за оценка на риска. В нея са обобщени основните рискове и слабости в банковия сектор, като е разработен набор от показатели
за риска. През 2016 г. таблицата е публикувана веднъж на всяко тримесечие.
Проучването за оценка на риска (ПОР) се
провежда два пъти в годината сред банки
и анализатори на пазара и дава по-задълбочена представа както за възгледите на
участниците на пазара, така и за бъдещите
предизвикателства. За първи път през юни
и декември ЕБО публикува брошури, отразяващи резултатите, с което разшири набора
си от оценки на риска, предоставяни на широката общественост.
През втората половина на 2016 г. ЕБО проведе общоевропейска кампания за прозрачност. Кампанията е част от работата
по насърчаване на дисциплина на пазара
и налагане на последователност в оповестяванията на банките, която ЕБО извършва
от 2011 г. насам, във връзка с конкурентни
стрес тестове или под формата на самостоятелни инициативи. Дейността обхваща 131
банки от 24 държави членки на ЕС и Норвегия, а резултатите са публикувани на 2 декември 2016 г. заедно с ДОР. ЕБО публикува
на уебсайта си голямо разнообразие от разпределени по банки данни, които съответстват на предишни инициативи.
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През юли 2016 г. ЕБО публикува доклад за
динамиката и факторите за стимулиране на
необслужваните кредити на над 160 банки
в ЕС. Докладът показва, че независимо от
подобренията, нивото на необслужваните
кредити остава високо, със значителни последици за икономиката и доходността на
банките. С над 1 трилион евро необслужвани кредити в банковия сектор в ЕС, преструктурирането на необслужваните кредити
представлява едно от най-големите предизвикателства и изисква координиран отговор
от страна на ЕС.
Накрая, през 2016 г. ЕБО стартира стрес
тест в целия ЕС, който позволява сравнение между устойчивостта на банките в ЕС на
отрицателните икономически шокове. През
2016 г. стрес тестът в ЕС няма определен
праг за допускане/отхвърляне и оценява 51
банки от 15 държави от ЕС и ЕИП — 37 от
Еврозоната и 14 от Дания, Унгария, Норвегия, Полша, Швеция и Обединеното кралство. Инициативата стартира през февруари
2016 г., а резултатите бяха оповестени в края
на юли. В съответствие с целите на ЕБО за
осигуряване на прозрачност на участниците
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на пазара е предоставена подробна информация за отправните точки на отделните
банки и прогнозни данни за стреса. Резултатите по банки са допълнени от интерактивни
инструменти, достъпни от уебсайта на ЕБО,
както и от богата база данни. Независимо че
обобщените резултати показват устойчивост
на банковия сектор в ЕС, данните за отделните банки се различават значително.
ЕБО имаше важна роля за насърчаване
и подпомагане на обмена на информация
между надзорните органи. Меморандумът
за разбирателство (МР) за споделяне на
макропруденциални данни за отделните банки позволява на надзорните органи
в Европа да сравняват набор от показатели
за риска за 200 банки. За да усъвършенства
този набор от данни, ЕБО разработи собствени онлайн аналитични инструменти, които
помагат на националните надзорни органи
да създадат собствена таблица на риска и да
провеждат анализи на европейско равнище
и между партньорските групи. Освен това,
за първи път ЕБО публикува списък на други
институции от възлово значение (O-SIIs).

Фигура 3: Инициатива за прозрачност в рамките на ЕС

Достъпна от: http://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2016/transparency_exercise/map/atlas.html
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Защита на потребителите,
наблюдение на финансовите иновации
и осигуряване на безопасни, удобни
и ефективни платежни услуги в ЕС

През декември 2016 г. ЕБО публикува „Насоки за изискванията за оповестяване на
информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013“. След като Базелският
комитет за банков надзор (БКБН) представи
през януари 2015 г. преработена версия на
рамката на стълб 3 (RPF), EBA публикува
изработените по своя инициатива насоки,
с което насърчава хармонизираното и навременно изпълнение на RPF в ЕС. Насоките позволяват на институциите в ЕС да
изпълняват RPF по начин, съответстващ на
изискванията на осма част от РКИ.
Базата данни на ЕБО беше разширена
и бяха включени повече от 300 показатели
за риска. Тези нови данни представляват
по-широкообхватна финансова информация и информация за риска и помагат на
ЕБО да изпълни задачата си за мониторинг
и оценка на развитието на пазара, както
и на потенциалните рискове и слабости на
банковата система в ЕС. През 2016 г. осигуряването на качеството на данните е едно
от основните предизвикателства в работата
на ЕБО. От една страна ЕБО инвестира доста ресурси в разработването и оценката на
адекватността на над 3 000 правила за проверка. От друга страна беше въведен нов основен инструмент за управление на данни,
който подобрява общото качество на докладите на надзорните органи.
Съгласно препоръката на Европейски съвет
за системен риск (ЕССР) за финансиране на
кредитните институции от 2012 г. ЕБО въведе хармонизирано отчитане на плановете
за финансиране на банките още с първите
периодични доклади за 2016 г.
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Усилията на ЕБО във връзка със защитата на
потребителите целят ограничаване на вредите за потребителите при закупуването на
банкови продукти и услуги на дребно. ЕБО
идентифицира неефективни практики и политики като основна причина за неправилното предлагане на банкови продукти и услуги на дребно и, за да разреши този проблем,
през септември 2016 г. ЕБО публикува Окончателни насоки за политиките и практиките
за възнагражденията, свързани с продажбата и предоставянето на банкови продукти
и услуги на дребно. През март 2015 Г. ЕБО
публикува и решение, в което се посочва каква формула трябва да използват кредиторите
при изчисляване на базовия процент съгласно Директивата за ипотечните кредити (ДИК).
През първата половина на 2016 г. ЕБО продължи да разработва три мандата съгласно
Директивата за разплащателните сметки
(ДРС): документ за обсъждане на проект на
РТС, очертаващ стандартизирана терминология на Европейския съюз за най-често предлаганите услуги за разплащателни
сметки, проект на ТСИ за стандартизиран
формат на представяне на информационен
документ за таксите (ИДТ) и уеднаквен символ, проект на ТСИ за стандартизиран формат на представяне на отчетите за таксите
(ОТ) и уеднаквен символ.
В областта на финансовите иновации ЕБО
публикува документ за обсъждане за иновативната употреба на потребителските данни
от финансовите институции и становище,
адресирано до Комисията, Европейския
парламент и Съвета, относно предложението на Комисията да включи виртуалната валута в обхвата на Директива (ЕС) 2015/849
(Четвъртата Директива за борба с изпирането на пари — 4ДБИП).
Във връзка с платежните услуги ЕБО представи окончателен проект на РТС за отделяне на схемите за разплащателните карти от
обслужването на дружествата по ВРП. Продължиха усилията във връзка с изпълнението на ДПУ2, която влезе в сила през януари
2016 г. и по силата на която на ЕБО беше поверено разработването на шест технически
стандарта и пет комплекта с насоки.

Р Е З Ю М Е

Международен ангажимент
ЕБО участва активно в срещи на Базелския комитет за банков надзор (БКБН). През
2016 г. БКБН създаде Работна група за регулаторна консолидация за ограничаване на
потенциалните ефекти на „преливане“ от нерегулирания банков сектор към банките. ЕБО
разработва и РТС за методите на пруденциална консолидация (член 18 от РКИ), което на
моменти се припокрива с работата на БКБН.
ЕБО е член на Ръководната група по преструктуриране (РГП) към Съвета за финансова стабилност (СФС), Групата за управление
на трансгранични кризи (ГУТК) и няколко
работни направления, в които активно допринася за разработването на регулаторни
политики по въпросите на преструктурирането. Във фокуса на внимание на ЕБО са
споделянето на загуби, вътрешния ОКПЗ,
ликвидността в преструктурирането, приемствеността в достъпа до финансови пазарни
инфраструктури и ефективността на трансграничното преструктуриране. ЕБО участва в съвместна експертна група на ЕССР по
нерегулирания банков сектор (съпредседателствана от ESMA) и в съвместна експертна
група на ЕССР по инвестиционните фондове.
Паралелно с това ЕБО се ангажира активно
в подобряване на устойчивостта, възстановяването и преструктурирането на централния
контрагент (ЦК). През 2016 г. работата на ЕБО
по преструктуриране на ЦК е свързана основно с предлагане на политики по време на
международни регулаторни форуми по темата.
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ЕБО стартира преговори с цел сключване
на рамкови споразумение за сътрудничество с ключови органи със седалище в юрисдикции извън ЕС, които имат режими на
преструктуриране подобни на ДВПБ и които
са или големи финансови центрове, или извършват съществена дейност като банки от
ЕС. ЕБО се ангажира активно и в международни форуми и сътрудничество със Световната банка, в частност с Центъра за консултации във финансовия сектор (FinSAC), по
редица политически теми, свързани с възстановяване и преструктуриране.

Работа по междусекторни въпроси
През 2016 г. съвместният комитет на европейските надзорни органи (ЕНО) продължи
своята работа като форум за междусекторно
съгласуване и обмен на информация между
трите ЕНО. Под председателството на EIOPA
Съвместният комитет насочи усилията си
конкретно в областта на защитата на потребителите и оценката на междусекторните
рискове. За да се увеличи видимостта на
Съвместния комитет, беше разработен нов
уебсайт, в който директно се публикуват резултатите от работата му. За да се насърчи
работата на Съвместния комитет и по повод
петата му годишнина, беше публикувана
брошура (Към европейска надзорна конвергенция), която подчертава мисията, целите
и задачите на Съвместния комитет, както
и стратегическата му визия.

11

г.

ЕВ РОПЕЙС КИ

Б А Н КО В

О Р ГА Н

В областта на защитата на потребителите и финансовите иновации Съвместният
комитет отчита следните постижения за
2016 г.:
 Важни аспекти от PRIIPS: Проектът на
РТС за документите с ключова информация (ДКИ) за базирани на застраховки пакети от инвестиционни продукти на
дребно (PRIIPs) е представен на Европейската комисия за одобрение. Комисията
одобрява проекта на РТС, но Европейският парламент ги отхвърля. ЕНО обсъждат
предложените от Комисията изменения
и представят общо становище пред трите съвета на надзорните органи. Въпреки
това трите ЕНО не успяха да предложат на
Комисията общо становище относно изменения проект на РТС.
 Доклад за финансовите консултации:
Реализиран е напредък по отношение на
автоматизирането на финансовите консултации с акцент върху характеристиките
на автоматизираните инструменти за финансови консултации и свързаните с тях
потенциални ползи и рискове.
 Работа с „големи масиви от данни“: Стартирано е обществена консултация за потенциалните ползи и рискове във връзка
с „големи масиви от данни“.
 Ден за съвместна защита на потребителите: Събитието се проведе на 16 септември и беше организирано от ESMA в Париж.
Съвместният комитет изготви два шестмесечни междусекторни доклада, които описват
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основните рискове и слаби места във финансовата система на ЕС. Докладите са
представени по време на срещите на Икономическия и финансов комитет на Съвета
(ФФС на ИФК) през пролетта и есента на
2016 г., споделени с ЕССР и впоследствие
публикувани на уебсайта на Съвместния комитет.
Съвместният комитет продължи работата си
по въпросите на борбата с прането на пари
и противодействието на финансирането
на тероризъм. През декември Съвместният
комитет публикува окончателните си насоки
за характеристиките на основания на риска
подход към надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на отчитане на
риска.
През декември 2016 г. Съвместният комитет
публикува актуализиран годишен списък на
идентифицираните финансови конгломерати, в който са включени 79 финансови конгломерата със седалище на групата в държави от ЕС/ЕИП, един със седалище на групата
в Австралия, един със седалище на групата
в Бермуда, един със седалище на групата
в Швейцария и два със седалище на групата в САЩ.
Освен това Съвместният комитет приключи
работата си по прегледа на общите насоки
за пруденциална оценка на придобиванията
и увеличаването на квалифицираните дялови участия в банковия, застрахователния
и сектора на ценните книжа и публикува доклад за добрите надзорни практики за механично доверие само на кредитните рейтинги.
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Осигуряване на ефективни
и прозрачни процеси в помощ
на дейността на ЕБО
Ангажиране на заинтересованите
страни в регулаторната дейност на
ЕБО
Основна част от ангажимента на ЕБО със
заинтересованите страни е чрез неговата
Група на участниците от банковия сектор.
Мнението на Групата се търси във връзка
с постигане на действия, свързани с РТС
и ТСИ, насоки и препоръки до степента,
в която те не засягат отделни финансови
институции. През 2016 г. Групата представи
становища по 16 документа за обсъждане,
включително по три внесени в Съвместния
комитет документа за обсъждане и три отговора на документи за обсъждане на ЕБО.
Третият мандат на ГУБС започна на 18 април 2016 г. От 30-те нови членове шест вече
са част от състава на Групата, двама бяха
преизбрани, а 17 са новоизбрани представители на кредитни и инвестиционни институции (трима са представители на спестовни или кооперативни банки), потребители
и ползватели, академичните среди, МСП
и служители във финансови институции.

Ангажиране с органите за
преструктуриране на ЕС
През 2016 г. ЕБО задълбочи усилията си да
се ангажира с националните органи за преструктуриране и с Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) с оглед следене и подпомагане на тяхното хармонизирано изпълнение
на мрежата за управление на кризи, както

и за да съдейства за последователно и ефективно планиране на преструктурирането
в Европа. За осъществяването на тази цел
са предприети редица дейности:
 специална програма за обучение на органите за преструктуриране и компетентните органи по ключови аспекти от регулаторната рамка за преструктуриране;
 проучване на организационните аспекти
на националните органи за преструктуриране;
 активно двустранно ангажиране с редица
национални органи за преструктуриране.

Нарушение на правото на Съюза
През 2016 г. в ЕБО са получени 11 искания
за разследване на предполагаеми нарушения или във връзка с неприлагане на правото на Съюза. От тематична гледна точка
броят на случаите е много малък за идентифициране на тенденции, въпреки че четири
от исканията се отнасят до управлението на
кредитни институции, а два — до проблеми относно схемите за гарантиране на депозитите. Останалите искания са свързани
с ДВПБ, ДИК, сигурността на плащанията
по Интернет и Директивата за платежните
услуги и надзора на борбата срещу изпирането на пари. На 23 декември 2016 г. Съветът
на надзорните органи прие преработено решение на ЕБО за въвеждане на Процедурен
правилник за разследване на нарушения на
правото на Съюза.
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Фигура 4: Случаи на нарушение на правото на съюза, разрешени през 2016 г.

Няма открито разследване, тъй като има
други по-подходящи органи или средства
за обработване на искането

20 %

Националните органи прилагат
изцяло правото на Съюза след
предварителни проучвания

В очакване на
разрешаване
в края на 2016 г.

13 %

47 %
Недопустими

20 %

Провеждане на партньорски проверки
През 2016 г. Групата за преглед извърши
партньорска проверка на ТСИ за отчитане
на надзорните органи. Проверката започна
през октомври 2015 г., а окончателният доклад беше одобрен от Съвета на надзорниците през декември 2016 г. Направена беше
самооценка на КО, последвана от преглед,
реализиран от партньорите. Това е първият път, в който Групата за преглед към ЕБО
извършва посещения на място до всички
КО в ЕС, плюс ЕЦБ/ЕНМ и три държави от
ЕАСТ. Най-общо резултатите от проверката
показват, че няма съществени отрицателни
аспекти и че всички КО са въвели напълно
или до голяма степен всеобхватни процеси
за следене на качеството на данните от докладите и проверките на институциите.

Оценка на въздействието на
регулаторните предложения
През 2016 г. ЕБО публикува два доклада от
проследяване на въздействието на транспонирането на изискванията на споразумението „Базел ІІІ“ в ЕС — през март за
данните към юни 2015 г. и през септември
за данните към декември 2015 г., съгласно
допускането за статичен балансов отчет.
В допълнение ЕБО извърши няколко специални проверки на въздействието на новите
реформи по Базел върху банките в ЕС. През
2016 г. тези специални проверки включваха
Количествени проверки на въздействието
(КОВ) по предложения на БКБН във връзка с кредитния риск (вътрешнорейтингов
подход и стандартизиран подход), FRTB,
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оперативния риск, КЛ и изходните прагове
за общите рисковопретеглени активи.
В края на 2016 г. ЕБО публикува доклад за
изискванията за цикличност на капитала на
банките съгласно действащата регулаторна
рамка в ЕС (ДКИ IV/РКИ), който дава оценка
дали тази рамка засилва кръговете за обратна връзка между капитала на банката и реалната икономика по процикличен начин. ЕБО
публикува и два доклада за изпълнението на
МИПЗ, доклад за мерките за ликвидност съгласно член 509(1) и резултатите от прегледа
на процеса на въвеждане на изискването за
ликвидно покритие съгласно член 461 от РКИ.

Поддържане на интерактивен единен
наръчник
Много усилия бяха положени за отговори на
въпроси на заинтересовани лица относно тълкуването и прилагането на Единния наръчник.
До 31 декември 2016 г. чрез уебинтерфейса
бяха зададени около 3075 въпроса (в сравнение с 2550 към края на 2015 г.). От тях около
1120 бяха отхвърлени или изтрити (от около
930 в края на 2015 г.), около 1110 получиха отговор (повече от около 830 в края на 2015 г.),
а приблизително 845 въпроса са в процес на
разглеждане (повече от около 790 в края на
2015 г.). От въпросите, които се разглеждат към
момента, около 95 са относно ДВПБ, а около пет са относно ДСГД. Оставащите около
745 са върху РКИ-ДКИ, като повечето (около
три четвърти) засягат проблеми с отчитането,
следвани от въпроси относно кредитния риск,
ликвидния риск, собствените средства и проблеми, свързани с пазарния риск.
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Фигура 5: Зададените въпроси по теми

ДВПБ
Големи експозиции
Пазарен риск

7%

ДСГД

0%

2%

5%

Други теми

9%

Ликвиден риск

9%

Кредитен риск

10 % Собствени средства
9%

Осигуряване на правна подкрепа за
регулаторните продукти на ЕБО
През 2016 г. правното звено осигури правна подкрепа за управляващите органи, ръководните органи и основните политически
и оперативни звена на ЕБО. Във връзка
с регулаторните действия на ЕБО правният
отдел осигури правен анализ и подкрепа за
изготвянето на задължителни технически
стандарти, насоки, препоръки и становища
и правен анализ на предложени технически
стандарти, насоки и препоръки. Бяха проведени и правни консултации по надзорни
дейности за изготвяне на регулаторни препоръки, както и при спорни случаи на преструктуриране.
През 2016 г. в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), ЕС и три
държави членки на ЕАСТ (Лихтенщайн, Норвегия, Исландия) се договориха да увеличат
обхвата на правилата за вътрешния пазар
и в тези държави от ЕАСТ.

Предоставяне на електронни услуги
в подкрепа на основните функции на
ЕБО и вътрешната администрация
През 2016 г. ИТ фокусът беше върху поддържане и подпомагане на производствени
системи за събиране на данни и инфраструктурата и реализирането на редица проекти в съответствие с работната програма за
ИТ. За да подобри и подпомогне прилагането на Единния наръчник, ЕБО въведе две
нови версии на Платформата за европейски

Отчитане на надзорните
органи

49 %

надзор (ПЕН) за разширяване на регулаторната рамка във финансовото и общото
докладване до Data Point Model (DPM) версия 2.4.1. Беше внедрено специално приложение, наречено Master Data Management
(MDM), което в момента се използва за централно управление на данните за справка.
Бе стартиран нов проект, който позволява
на няколко доставчика на данни да осигуряват на ЕБО обща или специфична информация произволно или периодично.
Въведени са допълнителни подобрения във
връзка с бизнес решенията, за да се оптимизира административната ефикасност на
ЕБО. Внедрена е електронна система за
управление на документи, която позволява
на вътрешните потребители на ЕБО да споделят, съхраняват и извличат документи по
последователен, защитен и ефикасен начин.
Направени са допълнителни подобрения
в инфраструктурния домейн. Създадена е вътрешна служба за поддръжка, интегрирана
с вече съществуващата система за подаване
на сигнали, която има за цел автоматизирано разрешаване на вътрешни проблеми.

Комуникация и насърчаване на
работата на ЕБО
Петата годишна конференция на ЕБО, състояла се в началото на февруари, значително
подобри видимостта на Органа. Излъчването на живо по Интернет и активната реклама
в социалните медии допринесоха значително за положителните отзиви на участниците
и лекторите.
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА 2017 г.
 Мониторинг на FinTech и регулаторния му периметър
 Разработване на документи за оповестяване на
информация за потребителите във връзка с рискове,
разходи и ползи от финансовите продукти и такси за
услуги, свързани с разплащателните сметки
 Увеличаване на извадката от банки на ЕБО
 Подготовка на стрес теста за 2018 г.
 Идентифициране и справяне с потенциалните
рискове от 2017 г.
 Мониторинг на плановете за преструктуриране
и колегиите за преструктуриране в ЕС
 Увеличаване на конкуренцията, подобряване на
сигурността и улесняване на иновациите на пазара
за плащания на дребно в ЕС
 Разработване на допълнителни политики за надзор
за ПНПО, ЛРБП и ИТ рисковете
 Подпомагане и следене на спазването на Единния
наръчник от надзорните органи и оценка на
конвергенцията на надзорните практики
 Други политически продукти и насоки за планиране
на възстановяването
 Гарантиране на ефикасно функциониране на
колегиите от надзорници
 Подобряване на обучителната дейност на ЕБО
 Оценяване на еквивалентността
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Беше разработена специална стратегия за
представяне на резултатите от стрес тест
в ЕС от 2016 г., която включваше няколко технически представяния и интервюта
с журналисти, както и публикуване на подходящи материали на уебсайта. Резултатите
от годишната инициатива за прозрачност
също привлякоха силно интереса на медиите, особено по отношение на резултатите
от необслужваните кредити. Резултатите от
референдума в Обединеното кралство за
членството му в ЕС също беше ново предизвикателство от гледна точка на външната
и вътрешната комуникация. Официалната
позиция на ЕБО относно въздействието на
Брекзит върху Органа беше представена
пред обществеността чрез многобройни интервюта и изказвания, а вътре в организацията — чрез създаване на специален раздел в интранет.
Със 173 новинарски инициативи и прессъобщения, публикувани през 2016 г., в сравнение със 158 през предходната година,
ЕБО удовлетворява очакванията по отношение на информираността. В уебсайта на
ЕБО са регистрирани голям брой посещения: 2,79 милиона посещения (с 23 % повече в сравнение с 2015 г.), отговарящи на
8,87 милиона прегледа на страници (със
17,3 % повече). Към края на годината броят
на последователите на ЕБО в Twitter са се
увеличили с повече от два пъти в сравнение
с предходната година, достигайки над 4100.
Общността на ЕБО в LinkedIn също е нараснала през 2016 г., със 17%, привличайки
7400 последователя към края на годината.

Управление на бюджета и финансово
управление
През 2016 г. ЕБО изпълни бюджета си на
96,8 %. Тъй като 2016 г. беше трудна година за
управлението на бюджета на ЕБО, основно
заради референдума в Великобритания за
членството в ЕС, това може да се определи
като приемлив резултат. Докато през 2015 г.
ЕБО заяви увеличение на бюджета поради
спад на еврото спрямо британската лира,
през 2016 г. обменният курс пое в обратна
посока и през лятото ЕБО заяви намаляване
на бюджета с 1,572 милиона евро, което доведе до редуцирането му от 38,064 милиона
на 36,492 милиона евро. Въздействието от
референдума продължи и през втората половина на годината, като доведе до допълнително укрепване на позициите на еврото.
Политическата несигурност засегна негативно и плановете за набиране на персонал
на ЕБО, а оттам и разходите за персонала.
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Ключови публикации и решения
Изчерпателен списък с публикации и решения на ЕБО през 2016 г.
Продукт

Заглавие

Насоки

Насоки за комуникация между компетентните органи и одитори
Насоки за споразумения за сътрудничество между схемите за гарантиране на депозитите
Насоки за корекции на модифицираната дюрация на дълговите инструменти
Насоки относно изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
Насоки за начините за предоставяне на информация по ДВПБ
Насоки за информацията във ICAAP и ILAAP
Насоки относно непряката подкрепа за секюритизационни сделки
Насоки за изискванията за възнаграждения за персонала по продажбите
Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите
Насоки относно прилагането на определението за неизпълнение
Насоки на Съвместния комитет за базирания на риска надзор
Насоки за идентифициране на глобални финансови институции от възлово значение (G-SIIs)

Технически стандарти
за изпълнение

ТСИ, изменящи регламента за въвеждане на сравнителни показатели
ТСИ, изменящи ТСИ за надзорната отчетност на FINREP съгласно МСФО9
ТСИ, изменящи регламента за надзорната отчетност
ТСИ за идентифициране на глобални финансови институции от възлово значение (G-SIIs)
ТСИ за силно корелирани валути
ТСИ за картографиране на кредитните оценки на АВКО за секюритизационните позиции
ТСИ за процедурите и формите във връзка с придобиванията и увеличаването на броя на
квалифицираните дялови участия

Регулаторни технически
стандарти

3 РТС на Съвместния комитет с оглед на представянето, съдържанието, прегледа
и предоставянето на документа с важна информация, включително методологии за
представяне на информацията за риска, поощренията и разходите съгласно Регламент (ЕС)
№ 1286/2014
РТС за идентифициране на глобални финансови институции от възлово значение (G-SIIs)
3 РТС за методология за оценка на вътрешнорейтинговия подход (ВРП)
РТС за критериите за преференциално третиране в трансгранична вътрешногрупова
финансова подкрепа съгласно КЛП
РТС прилагането на определението за неизпълнение
РТС относно паспортизиране по ДПУ2
РТС за разделяне на схемата за плащане с карта и лица за обработка съгласно ВРП
РТС за техники за намаляване на риска за извънборсови деривативни инструменти,
непреминали клиринг чрез централен контрагент (ЦК)
РТС за експозиции „специализирано кредитиране“
РТС за методология за оценка на IMA и значителни дялове
РТС за праг на същественост за кредитни облигации

Становища/консултации Консултация относно прегледа на изискванията за собствени средства за експозициите към
централен контрагент (ЦК)
Отговор на ЕБО относно Зелената книга на Комисията за финансови услуги на дребно
Становище на Съвместния комитет относно измененията на ЕК в РКИ за картографиране на
АВКО за ТСИ
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Продукт

Заглавие
Становище относно измененията на Комисията в ТСИ за въвеждане на сравнителни
показатели за вътрешните подходи
Становище относно измененията на ЕК в РТС за критериите за МИПЗ
Становище относно измененията на ЕК в РТС за техниките за намаляване на риска за
договорите за извънборсови деривати, непреминали клиринг чрез централен контрагент (ЦК)
Становище относно макропруденциалните мерки
Становище относно прилагането на мерки за комплексна проверка на клиента за клиенти,
които са кандидати за убежище от високорискови трети държави или територии
Становище относно прилагането на принципа на пропорционалност към разпоредбите за
възнагражденията в Директива 2013 36 ЕС
Становище относно намеренията на Комисията да не приема РТС за допълнителните
обезпечения на изходящите потоци за договорите за деривати
Становище относно предложение на Комисията да включи в обхвата на Директивата за
борба с изпирането на пари и дружествата за виртуална валута
Становище относно първата част на поканата за предоставяне на помощ на
инвестиционните посредници
Становище относно изпълнението на прегледа на вътрешнорейтингов подход
Становище относно РТС за PRIIP
Становище относно прегледа на рамката на големи експозиции
Количествен и качествен анализ на МСФО 9 — 2016 г.
Доклад относно калибрирането на коефициента на ливъридж

Решения

Решение относно данните за въвеждане на сравнителни показатели за надзора
Решение относно уточняването на параметрите на сравнителните показатели съгласно
Директивата за ипотечни кредити

Доклади

Сравнителен доклад относно правилата за управление и индикаторите за възстановяване
Доклад относно тенденциите в потреблението за 2016 г.
Доклад относно мониторинга на ДКИ РКИ IV Базел III — декември 2015 г.
Доклад относно мониторинга на ДКИ РКИ IV Базел III — юни 2015 г.
Доклад за оценка на риска на ЕБО — декември 2016 г.
Заключителен доклад относно МИПЗ — Доклад относно изпълнението и структурата на
мрежа за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения
Доклад за риска на Съвместния комитет — есен 2016 г.
Доклад за рисковете и слабостите на Съвместния комитет
Доклад относно КОВ за определението за неизпълнение октомври 2016 г.
Доклад относно тежестите върху активите — юни 2016 г.
Доклад относно въвеждане на сравнителни показатели за възнагражденията и за
високоплатените служители 2014 г.
Доклад относно основния коефициент на финансиране
Доклад относно обезпечените облигации
Доклад относно оценката на въздействието на МСФО9
Доклад относно мерките за ликвидност и преглед на процеса на въвеждане на изискването
за ликвидно покритие
Доклад относно СП за изпълнение на КРСК и FRTB
Доклад относно комплексна проверка и оповестяване на запазването на
секюритизационния риск
Доклад относно МСП и факторите, подкрепящи МСП
Доклад за основата на подходящото целево ниво на механизмите за финансиране на
преструктурирането съгласно ДВПБ
Доклад относно оценката на предложенията на МСП за ДКИ IV/РКИ
Доклад за въвеждане на сравнителни показатели за практиките по отношение на разнообразието
Доклад относно конвергенцията в надзорните практики
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Заглавие
Доклад относно цикличността на капиталовите изисквания
Доклад относно динамиката и факторите за стимулиране на необслужваните експозиции
в банковия сектор в ЕС
Доклад относно функционирането на надзорните колегии през 2015 г.
Доклад относно изискванията за коефициента на ливъридж съгласно член 511 от РКИ
Доклад относно мониторинга на допълнителни инструменти от ниво 1 (АТ1) на институциите
на Европейския съюз (ЕС)
Доклад относно регулаторния преглед на вътрешнорейтинговия подход
Доклад относно режима на големи експозиции
Доклад относно нежеланите кредитни оценки

Документи за обсъждане

ДО относно изменението на РТС за обхвата на аналога на CVA
ДО относно междинния доклад на ЕБО за МИПЗ
ДО относно насоките за разрешение и регистрация по ДПУ2
ДО относно насоките за свързани клиенти
ДО относно насоките за корекция на модифицираната дюрация на дълговите инструменти
ДО относно насоките за практиките за управление на кредитния риск и отчитането на
очаквани кредитни загуби
ДО относно насоките за изискванията за оповестяване на информация съгласно осма част
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
ДО относно насоките за оценка на риска на ИКТ съгласно ПНПО
ДО относно насоките за непряка подкрепа съгласно чл. 248(2) от Регламент (ЕС) №575/2013
ДО относно насоките за вътрешно управление
ДО относно насоките за изискванията за отчитане на големи инциденти съгласно ДПУ2
ДО относно насоките за оценка на PD, оценка на загуба от неизпълнение и третирането на
необслужваните активи
ДО относно насоките за надзор на важните филиали
ДО относно насоките за критериите, по които се определя минималната парична стойност
на ЗПО съгласно ДПУ2
ДО относно насоките оповестяване на информация за КЛП
ДО относно регламента за изпълнение на изменението на ТСИ (ЕС) № 680/2014 с оглед на
оперативния риск и експозициите в държавен дълг
ДО относно ТСИ за допълнителните показатели за мониторинг на ликвидност
ДО относно ТСИ за изменението на FINREP за използване на МСФО 9
ДО относно ТСИ във връзка с отчитането на МИПЗ от органите за преструктуриране
ДО относно ТСИ във връзка с предложените изменения в отчитането на надзора (COREP)
ДО относно Съвместни насоки на ESMA и ЕБО за оценка на пригодността на членовете на
управителния орган
ДО относно Доклад за основата на подходящото целево ниво на механизмите за
финансиране на преструктурирането съгласно ДВПБ
ДО относно РТС и ТСИ за оторизирането на кредитните институции
ДО относно РТС за засилена идентификация на клиента и сигурна комуникация по ДПУ2
ДО относно РТС за оповестяването на информация за обременените и неизползваните
активи
ДО относно Техническите стандарти за стандартизирана терминология и оповестяване на
документи по ДРС

Дискусионни документи

ДД за иновативното приложение на потребителските данни в работата на финансовите
институции
ДД за новия пруденциален режим за инвестиционните посредници
ДД на Съвместния комитет за използването на „големи данни“ от финансовите институции
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ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС
Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове
„Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта
http://europa.eu/contact
По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз.
Можете да се свържете с тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11
(някои оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес
http://europa.eu/contact.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС
Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение
на уебсайта Europa на адрес http://europa.eu.
Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop
на адрес http://publications.europa.eu/eubookshop. Редица безплатни публикации може да
бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център
(вж. http://europa.eu/contact).
Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам
на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.
Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя
достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани
повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ ОРГАН
Floor 46, One Canada Square,
London E14 5AA
Tel. +44 (0)207 382 1776
Fax: +44 (0)207 382 1771
E-mail: info@eba.europa.eu
http://www.eba.europa.eu

