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Rezumat
În scurta perioadă de la înﬁinţarea sa la începutul anului 2011, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a avut o contribuţie semniﬁcativă
la consolidarea pieţelor ﬁnanciare din Europa
și la armonizarea normelor bancare suport.
Aceasta a avut loc în contextul agravării crizei
europene a datoriilor suverane și al incertitudinilor generate astfel pe piaţă și preocupărilor
economice globale care au continuat.
Prin urmare, ua na dintre principalele măsuri
ale ABE din 2012 a fost punerea în aplicare
a unui plan de recapitalizare, pentru a se asigura că băncile depun eforturi semniﬁcative
pentru a-și consolida poziţia de capital și pentru a se proteja împotriva unor crize viitoare –
fără întreruperea operaţiunilor de creditare
a economiei reale. Această acţiune a sporit
încrederea pieţei prin creșterea transparenţei
expunerii băncilor la riscuri, inclusiv, pentru
prima dată, a expunerii la datorii suverane.
Un alt element esenţial în asigurarea stabilităţii
ﬁnanciare a implicat luarea primelor măsuri
în legătură cu pachetele de redresare și soluţionare a situațiilor de criză, numite uneori
„testamente” (living wills), care să permită un
eventual faliment organizat al băncilor în cazul
unei crize viitoare, reducând astfel riscul pentru deponenţii asiguraţi și prevenind efectele
secundare asupra întregului sistem ﬁnanciar.
Pe parcursul anului, organizaţia a continuat
să aibă un rol important în îmbunătăţirea
consecvenţei practicilor de supraveghere și
a intensiﬁcat cooperarea dintre autorităţile de
supraveghere, în special autorităţile responsabile pentru supravegherea celor mai mari
40 de bănci transfrontaliere din UE.

și realizări ale ABE din ultimul an, în special în
legătură cu temele principale ale reglementării, supravegherii și protecţiei consumatorilor.
De asemenea, rezumatul prezintă unele dintre
evoluţiile de la nivelul operaţiunilor propriuzise ale ABE, în încercarea autorităţii de a-și
asuma în măsură din ce în ce mai mare rolul
sporit de susţinere integrală a stabilităţii sistemului bancar, de asigurare a unor condiţii egale
de concurenţă și de garantare atât a transparenţei pieţelor, cât și a protecţiei deponenţilor
și investitorilor.

Către un nou sistem
de reglementare
În anul la care se referă raportul, ABE a contribuit în continuare la crearea unui sistem
ﬁnanciar mai solid și mai sigur prin elaborarea de proiecte de standarde de reglementare
și ghiduri care vor oferi clariﬁcări instituţiilor
ﬁnanciare care trebuie să se conformeze noului
cadru de reglementare Basel III.
În total, ABE a elaborat:
14

documente de consultare;

23

de proiecte de standarde de reglementare și standarde tehnice de punere în
aplicare;

6

seturi de ghiduri și

6

avize.

Următoarele secţiuni ale prezentului rezumat
subliniază unele dintre principalele activităţi
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În iulie 2011, Comisia Europeană a adoptat un pachet legislativ pentru consolidarea
reglementării sectorului bancar. Propunerea
înlocuiește directivele actuale privind cerinţele
de capital cu o nouă directivă (cunoscută ca
Directiva privind cerinţele de capital – CRD) și
un regulament (Regulamentul privind cerinţele de capital – CRR) și constituie un alt pas
important către crearea unui sistem ﬁnanciar
mai solid și mai sigur.
În așteptarea adoptării oﬁciale de către Comisie a noii structuri de reglementare, ABE s-a
concentrat asupra elaborării de proiecte de
standarde de reglementare și ghiduri care
să susţină această structură. Deoarece data
intrării în vigoare a directivei și regulamentului
a fost amânată pentru 2013, aceste standarde
rămân în formă de proiect și ar putea face
obiectul unor modiﬁcări în funcţie de textul
ﬁnal al noilor propuneri.
„Fondurile proprii” ale băncilor au fost un
domeniu-cheie asupra căruia ABE s-a concentrat în 2012. De-a lungul anului au fost organizate trei consultări și o audiere publică, care au
dus la formularea a 16 standarde tehnice care
au fost aprobate preliminar de către Consiliul
supraveghetorilor autorităţii.
ABE a elaborat, de asemenea, un proiect de
standard tehnic de reglementare (STR) pentru
armonizarea practicilor de evaluare prudentă,
în vederea asigurării consecvenţei și transparenţei în modul în care instituţiile ﬁnanciare
își calculează poziţiile la valoarea justă. A fost
publicat un document de consultare prealabilă,
iar activitatea va continua în 2013.
Propunerea privind CRD abilitează Autoritatea Bancară Europeană să elaboreze STR în
legătură cu nivelurile salariilor și boniﬁcaţiilor
plătite personalului de conducere al băncilor.
Nivelurile remuneraţiei trebuie să reﬂecte calitatea creditului instituţiei în cauză și inﬂuenţa
funcţiilor membrilor individuali ai personalului asupra proﬁlului de risc al instituţiei. Un
exerciţiu de evaluare comparativă realizat în
2012 a indicat un nivel îngrijorător de variaţie
în interiorul UE în ceea ce privește modul în
care instituţiile ﬁnanciare stabilesc care dintre
membrii personalului lor au un impact important asupra proﬁlului de risc al ﬁrmei, iar acest
lucru va ﬁ reﬂectat în proiectul de standard.
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Pe parcursul anului, ABE a determinat adoptarea de către Comisia Europeană a unui standard tehnic privind contrapartidele centrale,
organismele care intermediază tranzacţiile pe
piaţa valorilor mobiliare. În acest sens, organizaţia a colaborat îndeaproape cu parteneri din
cadrul Autorităţii europene pentru valori mobiliare și pieţe (ESMA) și Sistemului European al
Băncilor Centrale (SEBC).
Un alt exemplu de colaborare strânsă îl reprezintă investigaţiile efectuate de ABE și Mecanismul european de stabilitate (MES) cu privire
la mecanismul de stabilire a ratei Euribor.
Rezultatele au fost publicate la începutul lunii
ianuarie 2013 și au condus la formularea de
recomandări către Euribor-Federaţia Bancară
a Uniunii Europene. ABE a elaborat, de asemenea, recomandări pentru autorităţile naţionale
de supraveghere în legătură cu supravegherea
băncilor care fac parte din grupul Euribor și
a lansat o consultare cu privire la principiile
pentru procesele de stabilire a valorilor de
referinţă în cadrul UE.
Un rol esenţial al ABE este acela de a se asigura
că dezvoltarea noului mediu de reglementare
este realizată într-un mod transparent, astfel
încât toate părţile interesate să aibă încredere
în sistem. Încrederea este generată și de colectarea și evaluarea informaţiilor de bază într-un
mod armonizat.
Înţelegerea nivelului lichidităţilor și a gradului de îndatorare a instituţiilor ﬁnanciare este
esenţială pentru funcţionarea uniformă continuă a sistemului. Autorităţile naţionale au
nevoie de informaţii armonizate cu privire la
activele lichide ale băncilor (intrări și ieșiri) și
la rata lor de îndatorare. În acest sens, ABE
a emis consultări publice cu privire la ambele
aspecte în 2012 pentru a contribui la elaborarea
proiectelor de standarde tehnice de punere în
aplicare (STA) pentru ﬁecare.
Au fost emise consultări publice referitoare la
modul în care sunt colectate informaţiile privind poziţia instituţiilor ﬁnanciare în ceea ce
privește lichidităţile și gradul de îndatorare.
Acestea vor contribui la furnizarea de informaţii
pentru proiectele de STA în ambele domenii.

R E Z U M A TU L

Împiedicarea arbitrajului
de reglementare
Consultarea ABE care a primit cele mai multe
răspunsuri în 2012 a fost cea pe tema eliminării lacunelor din reglementări în legătură
cu tranzacţiile cu instrumente derivate nelichidate. Documentul de consultare prealabilă
a primit peste 70 de răspunsuri de la bănci,
corporaţii, societăţi de asigurări și autorităţi de
supraveghere.
Împreună, cele trei autorităţi europene de
supraveghere (AES) intenţionează să ﬁnalizeze
standardele tehnice referitoare la cerinţele
privind marjele pentru instrumentele derivate
extrabursiere nelichidate imediat ce sunt disponibile principiile internaţionale. Elaborarea
de standarde tehnice în acest domeniu rămâne
una dintre priorităţile ABE pentru 2013.

Protejarea împotriva
crizelor viitoare
Planurile de redresare și soluţionare reprezintă
o componentă esenţială a eforturilor menite să
asigure instituirea de către instituţiile ﬁnanciare a unor planuri pentru a face faţă unei
potenţiale crize financiare care le-ar putea
ameninţa existenţa. ABE are un rol esenţial în
coordonarea planurilor de redresare și soluţionare eficace și de reducere a impactului
sistemic al oricărei instituţii care nu se poate
susţine.
În luna mai, ABE a emis un document de consultare prealabilă în care și-a prezentat opiniile
preliminare cu privire la structura și principalele elemente ale planurilor de redresare și un
model european comun pentru elaborarea planurilor de redresare. Acesta a fost urmat în cea
de-a doua jumătate a anului 2012 de emiterea
unei recomandări din partea ABE, menită să
asigure consecvenţa elaborării planurilor de
redresare în întreaga UE. Până la sfârșitul anului 2013, 39 de bănci transfrontaliere mari din
UE trebuie să elaboreze planuri de redresare
la nivel de grup, iar aceste planuri trebuie să ﬁe
discutate în cadrul colegiilor de supraveghere.
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Stabilitate Financiară (Financial Stability Board,
FSB).
În 2012, activitatea ABE în legătură cu supravegherea băncilor s-a concentrat pe numeroase
domenii-cheie, inclusiv evaluări ale riscurilor,
raportarea comună a datelor de reglementare,
activele ponderate la risc (risk-weighted assets,
RWA), restabilirea bilanţurilor băncilor și rolul
colegiilor de supraveghetori în supravegherea
grupurilor bancare transfrontaliere.

Exerciţiul
de recapitalizare
Stabilitatea pieţelor financiare europene
depinde de capacitatea participanţilor de pe
piaţă de a evalua cu claritate viabilitatea și
soliditatea continuă a băncilor din Uniune. La
scurt timp după testul de rezistenţă (stresstesting) din 2011, ABE a efectuat un exerciţiu
de recapitalizare care a obligat autorităţile
naţionale de supraveghere să se asigure că
băncile au un nivel suﬁcient de capital de înaltă
calitate pentru a rezista unei deteriorări mai
mari a situaţiei economice, după instituirea
unei rezerve suplimentare împotriva riscului
datoriei suverane.
ABE a identiﬁcat 27 de bănci care erau obligate să facă faţă unui deﬁcit total de 76 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii iunie 2012,
menţinând în același timp creditarea economiei
reale. Până la sfârșitul lunii iunie 2012, marea
majoritate a băncilor implicate în exerciţiu au
prezentat o rată al capitalului de bază de nivel 1
peste procentul impus de 9 %. Combinând cele
două exerciţii, un total de 250 de miliarde EUR
s-a adăugat la bilanţurile băncilor ca urmare
a activităţii ABE.

În decembrie 2012, ABE a emis un aviz care
încerca să abordeze potenţialele inconsecvenţe
dintre un cadru european pentru soluţionare și
redresare și noile iniţiative în curs ale Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări
(Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS), Comitetului tehnic al Organizaţiei
Internaţionale a Reglementatorilor de Valori
Mobiliare (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) și Consiliului pentru
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Creșterea transparenţei
Ca parte a eforturilor sale de a veni în sprijinul restabilirii încrederii în bilanţurile băncilor,
ABE a desfășurat, de asemenea, activităţi cu
privire RWA, având ca scop asigurarea consecvenţei în privinţa modului în care aceste active
sunt calculate la nivelul instituţiilor pentru
a reﬂecta proﬁlul de risc real al acestora. RWA
sunt o unitate de măsură pentru activele unei
bănci sau expunerile extrabilanţiere, ponderate
în funcţie de risc.
De asemenea, ABE a sprijinit activitatea autorităţilor competente relevante în evaluarea
calităţii activelor în cadrul băncilor individuale.
O etapă importantă a fost iniţiată la sfârșitul
anului 2012 pentru asigurarea unor deﬁniţii
comune în legătură cu problemele întâmpinate
la rambursarea împrumuturilor. Încheierea
acestei etape ﬁind preconizată pentru începutul anului 2013, deﬁniţiile pentru „amânarea
la plată” și „neplată” vor oferi autorităţilor de
supraveghere și colegiilor un instrument pentru monitorizarea calităţii activelor din registrele băncilor în mod regulat și vor asigura date
importante pentru viitoarele teste de rezistenţă.
ABE a colaborat îndeaproape și cu Comitetul
european pentru risc sistemic (CERS) pentru
identiﬁcarea cazurilor în care conturile sau
fondurile par să conţină un capital mai mare
decât cel real.
ABE a primit, de asemenea, solicitarea de
a elabora ghiduri privind cerinţele de transparenţă și de a coordona identiﬁcarea celor mai
bune practici cu privire la obligaţiunile garantate și alte instrumente care generează sarcini.
Activitatea referitoare la modelele de grevare
a activelor se apropie de ﬁnal și au fost iniţiate
deja acţiuni pentru elaborarea modelelor de
planuri de ﬁnanţare.

În 2012, ABE și-a intensiﬁcat eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii și solidităţii datelor
raportate pentru îmbunătăţirea supravegherii
bancare. În urma unei consultări publice, ABE
a depus eforturi pentru ﬁnalizarea standardelor
tehnice comune privind rapoartele de supraveghere, acestea urmând a ﬁ publicate odată ce
va ﬁ disponibil textul ﬁnal al CRR/CRD IV. Noul
cadru de raportare va asigura o bază comună
pentru schimbul de informaţii referitoare la
colegii.
În 2012, ABE și-a ﬁnalizat „tabloul de riscuri”,
care oferă o imagine de ansamblu a performanţelor sistemului bancar și utilizează un
sistem bazat pe un cod de culori pentru identiﬁcarea cu ușurinţă a surselor majore de risc
și a tendinţelor proﬁlurilor de risc ale băncilor. O versiune a tabloului de riscuri speciﬁcă
pentru ﬁecare ﬁrmă va deveni, de asemenea,
un instrument suplimentar pentru colegiile de
supraveghetori.

Colegiile de supraveghere
Colegiile de supraveghetori au fost înﬁinţate
pentru îmbunătăţirea supravegherii transfrontaliere a sectorului bancar, printr-o mai amplă
cooperare între organismele naţionale și îmbunătăţirea schimbului de informaţii. Acestea
sunt alcătuite din două sau mai multe autorităţi
naţionale de supraveghere și, în unele cazuri,
pot include ţări care nu sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE).
ABE are ca sarcină susţinerea funcţionării consecvente a colegiilor de supraveghetori stabilite
în SEE. În 2012, ABE a realizat un exerciţiu de
cartograﬁere, în strânsă colaborare cu autorităţile naţionale competente, pentru ca autoritatea să poată monitoriza colegiile în funcţie
de dimensiunea și complexitatea acestora, și
a publicat un document de bune practici privind deciziile comune pentru autorităţile de
supraveghere.
Un alt domeniu de activitate în 2012 a fost evaluarea măsurilor luate de colegii pentru activităţile de supraveghere în timpul potenţialelor
situaţii de criză. Angajamentul și ghidurile ABE
au determinat o creștere semniﬁcativă a numărului de cadre de supraveghere în caz de criză
elaborate de autorităţile naţionale competente.
ABE a depus, de asemenea, eforturi considerabile pentru creșterea gradului de armonizare
a practicilor colegiilor în etapa anterioară elaborării standardelor tehnice obligatorii pentru
cooperarea între autorităţile din ţările de origine și autorităţile din ţările gazdă și funcţionarea colegiilor. ABE elaborează în prezent
nouă standarde tehnice referitoare la colegiile
de supraveghere.
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Protejarea
consumatorilor
Deși ABE are mandatul de a menţine un nivel
ridicat de supraveghere reglementară asupra
pieţelor și instituţiilor ﬁnanciare din Europa,
aceasta are și un rol important în protejarea
consumatorilor individuali. În 2012, organizaţia
a evaluat potenţialele riscuri pentru investitorii tentaţi să investească în produse ﬁnanciare
complexe, precum contracte pentru diferenţă
(contracts for difference, CFD), fără a avea nivelul necesar de cunoștinţe ﬁnanciare pentru
înţelegerea completă a riscurilor implicate.
În octombrie 2012, ABE a organizat prima sa
Zi a protecţiei consumatorului, un eveniment la
care reprezentanţii sectorului bancar, ai autorităţilor naţionale de supraveghere, ai organizaţiilor de consumatori și cadre academice s-au
întâlnit și au discutat probleme referitoare la
protecţia consumatorului și inovarea ﬁnanciară
la nivel european.
Raportul anual al ABE privind tendinţele de
consum, publicat în luna martie 2013, va contribui la deﬁnirea programului de lucru al autorităţii pentru 2013. Raportul identiﬁcă tendinţele
noi și motivele de îngrijorare emergente pentru
consumatorii europeni. Raportul a identiﬁcat
următoarele aspecte:





îndatorarea și creditul responsabil;
transparenţa și nivelul comisioanelor;
sfera vânzării abuzive de produse ﬁnanciare;
probleme care decurg din produse speciﬁce,
precum împrumuturile în monedă străină;
 asigurarea protecţiei plăţilor și produsele
complexe;
 securitatea tehnologiilor noi utilizate pentru
servicii bancare și
 formele noi emergente de creștere a nivelului lichidităţilor.

Activităţi referitoare
la operaţiuni
Cu sprijinul continuu al statelor membre și al
autorităţilor naţionale de supraveghere, ABE
a depus eforturi considerabile pentru a se
asigura că este pregătită să facă faţă provocării de a-și îndeplini mandatul în contextul
incertitudinii continue în sectorul ﬁnanciar. În
desfășurarea operaţiunilor sale, ABE și-a asumat angajamentul deplin de a se asigura că:
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 activele și informaţiile sunt protejate.

Analiza politicilor
și coordonarea
În contextul activităţilor sale de analiză a politicilor și de coordonare, ABE oferă analiză și
asistenţă juridice, precum și orientări cu privire la metodologia de evaluare a impactului
aplicată în pregătirea și elaborarea legislativă
a produselor ABE în materie de politici, reglementare și supraveghere (inclusiv standarde
tehnice, ghiduri, avize, recomandări de supraveghere, evaluări inter pares etc.). Mai jos sunt
prezentate unele dintre activităţile de coordonare ale ABE:
 coordonarea activităţilor de formare în
domeniul supravegherii oferite autorităţilor naţionale de supraveghere: în 2012,
ABE a organizat 10 activităţi de formare
sectorială, în timp ce 13 seminare transsectoriale și patru cursuri de competenţe
netehnice (soft skills) au fost organizate în
comun de toate cele trei autorităţi europene
de supraveghere;
 susţinerea Grupului părţilor interesate din
domeniul bancar (Banking Stakeholder Group,
BSG) al ABE: în 2012, BSG a organizat cinci
ședinţe ordinare și două ședinţe comune cu
Consiliul supraveghetorilor ABE. A furnizat
opt avize și un document de poziţie, contribuind, de asemenea, prin răspunsul său, la
consultările publice ale ABE;
 susţinerea Grupului de analiză al ABE: în
2012, a fost stabilită metodologia ABE de
evaluare inter pares. În plus, a fost iniţiată
evaluarea inter pares cu privire la conformitatea cu aspecte speciﬁce ale „Ghidului ABE
privind testele de rezistenţă (CEBS GL32)”,
care a inclus circulaţia unui chestionar de
autoevaluare în rândul autorităţilor naţionale
de supraveghere;
 susţinerea, împreună cu alte autorităţi europene de supraveghere, a Camerei de recurs
a autorităţilor europene de supraveghere,
instituite în decembrie 2011;
 contribuţia la revizuirea Sistemului european
al supraveghetorilor ﬁnanciari efectuată de
Comisia Europeană în conformitate cu articolul 81 din regulamentul ABE, în cooperare
cu alte autorităţi europene de supraveghere;
 coordonarea politicii și activităţii de supraveghere a ABE, atât la nivel intern, cât și cu
organisme externe (precum BCBS și FMI) și
instituţii ale UE.

 activităţile operaţionale sunt eficiente și
ﬁabile;
 sunt îndeplinite cerinţele legale și de
reglementare;
 rapoartele ﬁnanciare și alte rapoarte de gestiune sunt ﬁabile și
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Gestiunea ﬁnanciară
și achiziţiile
ABE a introdus numeroase îmbunătăţiri în 2012
pentru a asigura gestiunea și controlul îmbunătăţit al resurselor ﬁnanciare, inclusiv procese
interne simpliﬁcate pentru sporirea eﬁcienţei.
Aceste îmbunătăţiri au fost conﬁrmate de auditurile interne realizate pe parcursul anului. În
total, ABE a fost cu 18 % mai eﬁcientă în ceea
ce privește cheltuirea bugetului general în 2012
comparativ cu 2011, execuţia bugetară ﬁind de
89 %.
În 2012, ABE a lansat 19 proceduri de achiziţii
pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea și susţinerea
infrastructurii interne a organizaţiei, estimarea valorii totale maxime pentru contractele
semnate în 2012 depășind 20 de milioane EUR.

Personalul ABE
Având în vedere nevoia din ce în ce mai mare
de resurse adecvate de personal pentru echipa
sa, în 2012, ABE a recrutat un număr de 28 de
agenţi temporari, șase agenţi contractuali și
nouă experţi naţionali detașaţi, numărul total
de angajaţi ajungând la 94 până la sfârșitul
anului. A existat o creștere de 64 % a numărului candidaţilor comparativ cu 2011, demonstrând nivelul ridicat al interesului public faţă
de posturile din cadrul ABE. Personalul nostru provine din 20 de state membre ale Uniunii
Europene, 44 % ﬁind femei și 56 % bărbaţi.

Tehnologia informaţiei
Un domeniu esenţial în ceea ce privește achiziţiile în 2012 a fost legat de infrastructura IT,
de exemplu creșterea capacităţii centrului de
gestionare a datelor, în anticiparea sporirii solicitărilor adresate ABE. În temeiul unei strategii
IT revizuite, ABE a furnizat, de asemenea, un
instrument de colaborare pentru colegiile de
supraveghetori în vederea simpliﬁcării activităţii comune a experţilor naţionali și ai ABE.
Numărul utilizatorilor acestui program aplicat
cu succes s-a dublat în 2012.

Comunicarea
Pe lângă activităţile tradiţionale de presă
și comunicare în legătură cu furnizarea de
informaţii ușor accesibile pentru mass-media
și părţile interesate, se preconizează lansarea
unui site internet nou în vara anului 2013. ABE
a organizat mai multe evenimente în 2012 în
scopul schimburilor cu părţile interesate și primirii de feedback de la acestea. Printre evenimente s-au numărat:
 prima Zi a protecţiei consumatorului organizată de ABE;
 primul atelier de cercetare ABE, care a reunit economiști din cadrul autorităţilor naţionale de supraveghere și membri importanţi
ai mediului academic;
 nouă audieri publice, organizate ca parte
a proceselor de consultare cu privire la ghiduri și standarde tehnice și
 un atelier despre punerea în aplicare a cerinţelor privind rapoartele de supraveghere.
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Realizări și cifre principale în 2012

IANUARIE
ABE publică programul de lucru pentru 2012
ABE elaborează un ghid referitor la extinderile și modiﬁcările abordării de evaluare avansată

FEBRUARIE
ABE publică o prezentare generală a obiectivelor și activității sale în domeniul protecției consumatorului și inovării ﬁnanciare
Consiliul supraveghetorilor ABE realizează prima evaluare integrală a planurilor de capital ale băncilor
ABE publică un document de consultare referitor la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare (STA) privind raportarea
expunerilor mari

MARTIE
ABE publică un document de consultare prealabilă referitor la proiectele de standarde tehnice de reglementare (STR) privind cerințele
de capital pentru contrapartidele centrale (central counterparties, CCP)
Autoritățile europene de supraveghere (AES) publică un document comun de consultare prealabilă referitor la proiectele de STR

APRILIE
ABE elaborează un raport privind rezultatele exercițiului de monitorizare Basel III
ABE lansează o consultare cu privire la proiectul de STR pentru fondurile proprii (Prima parte)
Comitetul mixt al celor trei autorități europene de supraveghere (AES) publică două rapoarte cu privire la punerea în aplicare celei de-a treia
directive privind spălarea de bani
ABE lansează o consultare privind proiectul de ghid referitor la evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor
care dețin funcții-cheie

MAI
ABE publică un raport privind aplicarea recomandării ABE privind testul de rezistență din 2011 la nivelul UE
Comitetul mixt al celor trei autorități europene de supraveghere (AES) lansează o consultare cu privire la răspunsul propus pentru solicitarea
de aviz a CE pentru revizuirea fundamentală a directivei privind conglomeratele ﬁnanciare
ABE publică un document de consultare prealabilă referitor la un model pentru planurile de redresare
ABE publică două ghiduri privind valoarea la risc în situație de criză (VaR în situație de criză) și privind cerința pentru riscurile adiționale
de nerambursare și de migrare (IRC) utilizate de instituțiile de credit ce folosesc abordarea modelului intern (AMI)
ABE publică un proiect de model de date (data point model, DPM) pe baza proiectului său de STA privind cerințele rapoartelor de supraveghere
pentru instituții

IUNIE
ABE lansează trei consultări referitoare la proiectul de STA privind politica de divulgare pentru fondurile proprii, cerințele privind rapoartele
de supraveghere pentru rata de îndatorare și pentru acoperirea lichidităților și ﬁnanțarea stabilă
ABE lansează două consultări referitoare la proiectul de STR privind conceptul de proﬁt din vânzări și cerințele de capital pentru
contrapartidele centrale
ABE publică raportul său anual pe 2011
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IULIE
ABE lansează o consultare referitoare la proiectul de STR privind riscul ajustării evaluării creditului asupra stabilirii unei marje aproximative și
speciﬁcarea unui număr limitat de portofolii mai mici
ABE publică raportul său anual privind riscurile și vulnerabilitățile sectorului bancar european
ABE publică un raport general privind punerea în aplicare a exercițiului de capital
ABE lansează o consultare referitoare la proiectul de STR privind speciﬁcația calculului ajustării riscului de credit
Autoritățile europene de supraveghere publică o listă a conglomeratelor ﬁnanciare identiﬁcate
ABE publică două ghiduri privind exercițiul de colectare a datelor privind persoanele cu venituri ridicate și privind exercițiul de evaluare
comparativă a remunerării

AUGUST
Comitetul mixt al celor trei autorități europene de supraveghere publică un Protocol de cooperare în ceea ce privește supravegherea în
domeniul combaterii spălării de bani (CSB)
ABE organizează un atelier pe tema punerii în aplicare la nivel tehnic a noilor cerințe privind rapoartele de supraveghere
Comitetul mixt al autorităților europene de supraveghere lansează o consultare publică referitoare la STR privind metodele de calcul pentru
conglomeratele ﬁnanciare

SEPTEMBRIE
Camera de recurs a autorităților europene de supraveghere îl numește pe William Blair în funcția de președinte și pe Juan Fernández-Armesto
în funcția de vicepreședinte
ABE adoptă proiectele de standarde tehnice privind cerințele de capital pentru contrapartidele centrale
ABE publică rezultatele exercițiului de monitorizare Basel III începând de la 31 decembrie 2011

OCTOMBRIE
ABE publică raportul ﬁnal privind recapitalizarea băncilor europene
ABE publică programul său de lucru anual pentru 2013
ABE publică un raport de monitorizare privind transparența băncilor în rapoartele acestora privind Pilonul 3 pentru 2011
ABE elaborează un raport referitor la evaluarea propunerilor IMM-urilor pentru CRD IV/CRR

NOIEMBRIE
ABE lansează o consultare referitoare la standardele tehnice pentru societăți cooperative, fonduri mutuale, instituții de economii și instituții
similare
ABE publică un document de consultare prealabilă referitor la proiectul de STR privind evaluarea prudentă
ABE organizează un atelier de cercetare despre „Modelele de afaceri ale băncilor după criză: stimulente, strategii, reducerea riscurilor”.
ABE publică ghidul său privind evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie
ABE publică o listă actualizată a instituțiilor de credit autorizate să opereze în UE și în țările din SEE
Comitetul mixt al autorităților europene de supraveghere publică un raport referitor la punerea în aplicare a cerințelor privind combaterea
spălării de bani și a ﬁnanțării terorismului pentru moneda electronică în cadrul UE

DECEMBRIE
ABE adoptă un aviz referitor la recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind reformarea structurii sectorului bancar european
ABE publică o actualizare a poziției sale curente privind cerințele de supraveghere pentru raportarea lichidităților și a ratei de îndatorare
ABE adoptă un aviz referitor la un posibil cadru pentru redresarea și soluționarea instituțiilor ﬁnanciare nebancare
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2012 în cifre
Reuniuni ale Consiliului supraveghetorilor

9

Reuniuni ale Grupului părților interesate din domeniul bancar

7

Reuniuni ale grupurilor de lucru

180

Documente de consultare

14

Proiecte de standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare

23

Ghiduri

6

Avize

6

Audieri publice

9

11

ABE

A U TO RITATEA

B A N CA R Ă

EU R O P EA N Ă

Principalele cifre privind reglementarea
Temă

Produse de reglementare

Fondurile proprii

Document de consultare referitor la 14 proiecte de STR privind fondurile proprii
Document de consultare referitor la un proiect de STR privind societățile cooperative, fondurile mutuale,
instituțiile de economii și instituțiile similare
Document de consultare referitor la un proiect de STA privind politica de divulgare pentru fondurile proprii
Aviz referitor la metodologia pentru calculul plafoanelor provizorii
Aviz referitor la anumite modiﬁcări ale introduse în CRR

Riscul de credit

Document de consultare referitor la un proiect de STR privind calculul ajustărilor riscului de credit
Document de consultare referitor la un proiect de STR privind cerințele de capital pentru contrapartidele
centrale (CCP)
Aviz referitor la cerințele de capital pentru contrapartidele centrale
Document de consultare prealabilă referitor la proiectul de STR privind cerințele de capital pentru
contrapartidele centrale

Riscul de piață

Ghid privind cerința pentru riscurile adiționale de nerambursare și de migrare
Ghid privind valoarea la risc în situație de criză
Document de consultare referitor la un STR privind conceptul proﬁtului din vânzările asociate cu venitul
viitor din expuneri în contextul securitizării
Document de consultare prealabilă referitor la proiectul de standarde de reglementare cu privire
la evaluarea prudentă

Riscul operațional

Ghid privind extinderile și modiﬁcările abordării de evaluare avansată

Remunerare

Ghid privind exercițiul de colectare a datelor privind persoanele cu venituri ridicate
Ghidul privind exercițiul de evaluare comparativă a remunerării

Rapoartele de supraveghere

Document de consultare referitor la un proiect de STA cu privire la raportarea expunerilor mari
Consultare referitoare la un proiect de STA cu privire la cerințele pentru rapoarte de supraveghere pentru
acoperirea lichidităților și ﬁnanțare stabilă
Consultare referitoare la un proiect de STA cu privire la cerințele pentru rapoartele de supraveghere
pentru rata de îndatorare
Consultare referitoare la proiectul de STA privind cerințele pentru rapoartele de supraveghere pentru
Finrep și COREP

Redresarea și soluționarea

Aviz referitor la cadrul posibil pentru redresare și soluționarea altor instituții ﬁnanciare în afară de bănci
Document de consultare prealabilă referitor la un model pentru planurile de redresare

Reformele structurale

Aviz referitor la recomandările Grupului de experți la nivel înalt cu privire la structura sectorului
bancar al UE

Sistemul bancar paralel

Aviz referitor la consultarea CE cu privire la sistemul bancar paralel

Guvernanța internă

Ghid privind evaluarea adecvării membrilor structurilor de conducere și a persoanelor care dețin
funcții-cheie

Documente de consultare prealabilă
Avize
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Consultări cu privire la proiecte de STR și STA
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Principalele cifre privind supravegherea
Exerciţiul de recapitalizare
Deﬁcit de capital iniţial și valoare ﬁnală după recapitalizare
p
g

Valoare recapitalizare ﬁnală:
Deﬁcit iniţial

Deﬁcit iniţial, 75,8

115,7

Măsură directă de capital, 83,2

Valoare recapitalizare

Măsuri privind activele

Valoare recapitalizare, 78,9

ponderate la risc, 32,5
Măsuri de protecţie continuă, 4,3
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Colegiile de supraveghetori
Colegii de supraveghere instituite în SEE – distribuţie în funcţie de ţara de origine
22
20
18
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Regatul Unit

Suedia

Spania

Portugalia

Norvegia

Ţările de Jos

Letonia

Italia

Irlanda

Ungaria

Grecia

Germania

Franţa

Danemarca

Cipru

Belgia

0

Austria

2
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Lista colegiilor de supraveghere monitorizate îndeaproape de ABE – distribuţie în funcţie de ţara de origine
5
4
3
2
1

Regatul Unit

Suedia

Spania

Portugalia

Norvegia

Ţările de Jos

Italia

Irlanda

Ungaria

Grecia

Germania

Franţa

Danemarca

Cipru

Belgia

Austria

0

Principalele cifre privind ﬁnanţarea
Execuţia bugetară în 2012

Buget

Angajamente

Angajamente %

Plăți

Plăți %

10 908 000

9 159 710

84 %

8 953 661

82 %

Titlul II – Administrativ

4 272 000

3 673 434

86 %

2 029 498

48 %

Titlul III – Operațional

5 567 000

5 547 199

100 %

849 375

15 %

20 747 000

18 380 343

89 %

11 832 534

57 %

Titlul I – Personal

Total (EUR)

Execuţia bugetară pentru ﬁecare titlu

Titlul III Operaţional

5 567 000 EUR
27 %

Total

20 747 000 EUR

Titlul I Personal

10 908 000 EUR
52 %

Titlul II Administrativ

4 272 000 EUR
21 %
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Principalele cifre privind resursele umane
Creșterea numărului de angajaţi
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