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Forord ved Mario Draghi,
formand for ECB
Etableringen af det europæiske banktilsyn er det største skridt, der er taget hen imod
en dybere økonomisk integration siden oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære
Union. På grund af krisen blev vi tvunget til at gøre os nogle grundlæggende tanker
om, hvad der skal til for at opnå en egentlig økonomisk og monetær union. Det var
ønsket om at beskytte såvel borgere som erhvervsliv mod de alvorlige virkninger af
krisen, der var drivkraften bag "de fire formænds rapport", som beskrev en køreplan
mod dette mål. Oprettelsen af en bankunion blev anset for at være den bedste måde,
hvorpå man målrettet og troværdigt kunne imødegå en af de vigtigste udfordringer,
nemlig svaghederne i banksektoren. Den omfattede en fælles tilsynsmekanisme
(Single Supervisory Mechanism, SSM), en fælles afviklingsmekanisme og et fælles
regelsæt, bl.a. for harmoniserede indskudsgarantiordninger, som muligvis vil udvikle
sig til en fælles europæisk indskudsgaranti.
Beslutningen om at oprette SSM og lade ECB varetage tilsynsopgaver var
grundlæggende en politisk beslutning, som blev truffet af de europæiske lovgivere –
Rådet og Europa-Parlamentet – i oktober 2013. ECB var beæret over at få tildelt
disse nye opgaver og er fast besluttet på at leve op til de høje forventninger. Ikke
desto mindre var det en stor organisatorisk udfordring at få SSM op at stå på kun ét
år og samtidig udføre den omfattende vurdering af euroområdets 130 vigtigste
banker. Takket være medarbejderne, både de gamle og de nye, har ECB udvist en
imponerende tilpasningsevne. Selv om der er sikret en streng adskillelse mellem
pengepolitikken og banktilsynet, kan begge områder trække på den ekspertise, der
er opbygget i de fælles tjenester. SSM nyder også godt af de nationale
myndigheders erfaring og resurser. Alle disse styrker er blevet forenet for at skabe
en enestående form for samarbejde.
SSM skaber de institutionelle betingelser for at rette op på fragmenteringen i
tilsynspraksis og fastlægger en fælles tilsynsmodel. Vi indfører fælles metoder og er
på vej mod en fælles kultur og et fælles omdømme, som vil sikre, at vi har de rette
værktøjer og incitamenter til at udføre vores tilsynsarbejde effektivt. Dette fundament
er allerede blevet testet og godkendt – som den omfattende vurdering viser. Det var
kun begyndelsen. ECB skal effektivt og uophørligt fortsætte med at skabe resultater
og håndtere de store udfordringer i tilsynsarbejdet, dag efter dag, år efter år.
I overensstemmelse med SSM-forordningen, den interinstitutionelle aftale med
Europa-Parlamentet samt aftalememorandummet med Rådet skal ECB opfylde høje
standarder for ansvarlighed. Dette indebærer offentliggørelsen af en årsrapport om
ECB's tilsynsopgaver, og ECB er stolt over hermed at fremlægge den første af disse
årsrapporter.
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Forord ved Danièle Nouy,
formand for Tilsynsrådet
Den 4. november 2014 overtog ECB ansvaret for tilsynet med euroområdets
banksektor. ECB fører direkte tilsyn med 123 bankkoncerner (bestående af ca. 1.200
kreditinstitutter) i euroområdet, som repræsenterer næsten 85 pct. af de samlede
bankaktiver. Der føres indirekte tilsyn med ca. 3.500 mindre institutter gennem de
kompetente nationale myndigheder.
Det var en stor opgave at oprette det integrerede banktilsyn, som formelt blev sat i
gang 3. november 2013, hvor SSM-forordningen trådte i kraft. Den første årsrapport
om ECB's tilsynsaktiviteter dækker perioden fra 4. november 2013 til 31. december
2014.
Gennemførelsen af SSM var et forehavende af hidtil uset størrelsesorden. Det
krævede harmoniserede, omfattende og klart definerede tilsynsstandarder
og -processer; praktisk infrastruktur som fx funktionelle og testede IT-systemer og
hensigtsmæssige ledelsesstrukturer, som sikrer en hurtig og effektiv
beslutningstagning. Rekrutteringen af højt kvalificerede medarbejdere var en af de
vigtigste og tidligste udfordringer for ECB.
Den omfattende vurdering af de banker, som efter al sandsynlighed ville komme
under ECB's direkte tilsyn – som fastsat i SSM-forordningen – var i sig selv en
opgave af et hidtil uset omfang. Den bestod af en gennemgang af aktivkvaliteten og
en stresstest. Et tæt samarbejde med alle relevante interessenter, især via et
løbende samspil med bankerne, var en afgørende faktor. Hvor der blev påvist
kapitalmangel hos bankerne, blev de anmodet om at udarbejde kapitalplaner, som
skulle gennemføres i løbet af de næste måneder.
Ved at gennemføre stresstesten sammen med en nøje gennemgang af balancen fik
vi et betydeligt bedre kendskab til de banker, vi nu fører tilsyn med, og fik et
værdifuldt indblik i tendenser i hele den europæiske banksektor. Desuden skabte vi
større gennemsigtighed med hensyn til bankernes tilstand. Generelt set udgjorde den
omfattende vurdering et stærkt fundament og en af grundstenene i indsatsen for at
skabe fornyet tillid til og stabilitet i euroområdets banksektor.
ECB var det perfekte og naturlige sted til at tage alle udfordringerne med oprettelsen
af SSM op. Ingen anden institution kunne have støttet arbejdet med at skabe SSM
bedre end ECB. ECB's veletablerede tjenester og troværdighed som institution er
umådelige fordele for en ny europæisk tilsynsmyndighed, som påbegynder sit
arbejde.
For første gang i EU's historie har vi et banktilsyn med et ægte europæisk mandat. Vi
har forpligtet os til at anvende dette mandat til at gøre de banker, vi fører tilsyn med,
sikrere og sundere i alle europæeres interesse.
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SSM's tilsynsmodel
SSM's vigtigste formål er at skabe et bedre og mere sammenhængende banktilsyn i
euroområdet. SSM giver bedre muligheder for benchmarking og indbyrdes
sammenligning blandt bankerne i euroområdet. SSM giver os mulighed for at
forbedre de værktøjer, der anvendes i den tilsynsmæssige risikovurdering, under
behørig hensyntagen til de forskellige forretningsmodeller i de europæiske banker –
hvilket jeg ser som en klar fordel.
SSM er særdeles godt rustet til at vurdere, overvåge og håndtere risici i
banksektoren på europæisk plan. Den mikroprudentielle tilgang suppleres af det
makroprudentielle ansvar for at overvåge og imødegå risici ud fra en systemisk
synsvinkel. Desuden giver SSM os et stærkere konsolideret perspektiv og øger
effektiviteten med hensyn til fordeling og overførsel af koncernintern kapital og
likviditet.
Ser vi nærmere på SSM's tilgang til banktilsyn, står det allerede klart for de institutter,
vi har ført tilsyn med siden november 2014, at SSM ikke vil holde sig tilbage fra at
føre et indgribende og tæt tilsyn. Vores tilsynsførende implementerer omhyggeligt og
målrettet det fælles regelsæt. Vi stiller de svære spørgsmål og kontrollerer svarene,
hvor det er nødvendigt. Vi vil være en streng tilsynsmyndighed, men vil altid stræbe
efter at være fair og uvildige i vores arbejde.
Begrebet "fælles tilsynsteam", som står for det direkte tilsyn med de signifikante
institutter, er en af SSM's hovedhjørnesten. De fælles tilsynsteam er sammensat af
medarbejdere fra ECB og de kompetente nationale myndigheder under ledelse af en
koordinator fra ECB. De har afgørende betydning for virkeliggørelsen af SSM's mål
om at være tæt på og i tæt kontakt med bankerne under det løbende tilsyn.
Opbygningen af de fælles tilsynsteam og de horisontale tjenester med de relevante
netværk af eksperter hos de kompetente nationale myndigheder betyder, at de
nationale tilsynsmyndigheders indgående, specifikke viden kombineres med ECB's
vidtspændende erfaring.
De kompetente nationale myndigheder fortsætter det direkte tilsyn med de mindre
signifikante institutter under ECB's overvågning. Som ansvarlig for SSM's
overordnede funktion kan ECB udstede generelle instrukser til de kompetente
nationale myndigheder vedrørende tilsynet med mindre signifikante banker og vil
have undersøgelsesbeføjelser over for alle banker under tilsyn.
SSM's tilgang til banktilsyn er fremadskuende. Vores hensigt er at håndtere
potentielle problemer rettidigt. Vi anvender forskellige synsvinkler på risici og stræber
efter at opnå et indgående kendskab til hver enkelt enheds risikofaktorer,
risikovillighed og forretningsmodel. Denne individuelle tilgang kombineres med en
tværsektoriel synsvinkel, hvor vi ser på forbindelserne mellem bankerne og resten af
det finansielle system. For at SSM kan arbejde effektivt, tilskynder vi også aktivt til
yderligere harmonisering af reguleringen på bankområdet. Så længe reguleringen er
fragmenteret, skal der mere til at skabe lige vilkår end blot konvergens i
tilsynspraksis. I denne henseende vil SSM bidrage aktivt til Den Europæiske
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Banktilsynsmyndigheds (EBA) indsats for at indføre et fælles regelsæt og en fælles
tilsynshåndbog på EU-plan.

Prioriteter for 2015
SSM's arbejde i 2015, det første hele driftsår, starter med en opfølgning på
resultaterne af den omfattende vurdering. Tilsynsrådet har også formuleret prioriteter
i lyset af de forhold, der danner baggrund for SSM's virke og – først og fremmest i
betragtning af SSM's risikobaserede tilgang til tilsyn – de vigtigste risici for
banksektoren.
I de seneste år har bankerne drevet virksomhed under ugunstige makroøkonomiske
forhold, som har gjort det svært for dem at skabe fortjeneste. Og den svage
økonomiske aktivitet og høje arbejdsløshed dæmper stadig bankernes rentabilitet.
På baggrund af den svage økonomiske vækst og de lave inflationsforventninger er
renten historisk lav. Denne længerevarende periode med lave renter skaber sammen
med lave kreditspænd konkrete udfordringer for bankernes indtægtsmuligheder,
risikoeksponering og aktiv-passiv-styring.
Tilsynsprioriteterne for 2015 tager udgangspunkt i resultaterne af den omfattende
vurdering, især med hensyn til kreditrisiko. De fælles tilsynsteam kontrollerer, at
bankerne tager disse resultater i betragtning, at de effektivt og konsekvent
implementerer andre korrigerende foranstaltninger, der følger af vurderingen, og
imødegår eventuelle andre mangler tilfredsstillende. Især skal nye misligholdte
engagementer og hensættelsesniveauerne i størst mulig udstrækning afspejles i
regnskaberne og, når dette ikke er tilfældet, i vurderinger af kapitaldækning inden for
søjle 2. De fælles tilsynsteam gennemgår også meget grundigt porteføljer, som ikke
indgår i den omfattende vurdering, og som kan indeholde væsentlige risici.
Analysen af de største risici pegede på en særlig høj eksponering over for
erhvervssegmentet, hvor misligholdte engagementer vokser stødt. Banker i de
SSM-medlemsstater, som er hårdest ramt af kriserne, er mere udsatte for
virksomheders misligholdelse og overvåges derfor mere nøje. Desuden er det
nødvendigt, at der sættes særligt fokus på gearet långivning i 2015.
Hvad angår kvalitative spørgsmål, har tilsynet fokus på, hvor effektiv og robust
bankernes kreditrisikostyring er, med henblik på at vurdere kontrolfunktionernes
evne til risikobegrænsning. Specifikke svagheder, som blev påvist under vurderingen
af aktivkvaliteten, med hensyn til metode, praksis, misklassifikation af misligholdte
engagementer og hensættelsesmodeller, håndteres omhyggeligt, hvilket fremmer
harmonisering og lige vilkår med hensyn til regnskabspraksis. De fælles tilsynsteam
vurderer behovet for en tilsynsindsats, hvad enten det er ved brug af operationelle
tiltag eller tilsynsmæssige beføjelser.
Forretningsmodellernes bæredygtighed og rentabilitetsfremmende faktorer er
ligeledes en prioritet for tilsynet i 2015. I tilsynet holdes der øje med agressive,
udbyttesøgende strategier med henblik på at identificere for lempelige
kreditstandarder og mangelfuld prisfastsættelsespolitik. Med udgangspunkt i arbejdet
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med den omfattende vurdering, gennemgås kapitalplanerne hos banker, der udviser
svagheder, selv om de er blevet godkendt i vurderingen, med kritiske øjne og med
fokus på gennemførelsen af solide og troværdige forretningsplaner.
De fælles tilsynsteam fokuserer ligeledes på ledelsen i de enkelte institutter, fx
bestyrelsens sammensætning, dens ekspertise, diversitet, udfordringer og kultur. En
top-down vurdering af kvaliteten af bankernes rammer for risikovillighed og
forretningspraksis er i gang. Signifikante institutter vil blive kraftigt opfordret til formelt
at definere deres risikovillighed, og de fælles tilsynsteam vil kontrollere, at den
afspejles i den daglige risikostyring.
Kvaliteten af management information er endnu et fokus for tilsynet i 2015, hvor
de fælles tilsynsteam stiller spørgsmål om, hvorvidt risikorapporteringen til
bestyrelsen og direktionen har den krævede kvalitet og detaljeringsgrad, for at de
kan udøve deres overvågningsfunktion. Desuden vurderer de stringensen af
bankernes interne stresstest som et vigtigt input i en troværdig risikovillighedsramme.
På grundlag af den omfattende vurdering opbygger de fælles tilsynsteam et mere
indgående kendskab til styringen af bankernes rammer for stresstest, de anvendte
metoders integritet og de underliggende datas kvalitet.
Kapitalgrundlag og likviditet er fortsat et spørgsmål og en vigtig prioritet, som de
fælles tilsynsteam løbende vil se på. Her tager de udgangspunkt i resultaterne af den
omfattende vurdering og afgørelserne truffet inden for tilsynskontrol- og
evalueringsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) for
2015.
En anden vigtig undersøgelse er gennemgangen af valideringen af bankernes
interne modeller. Større ensartethed i rammerne for interne modeller er afgørende
for, at beregningen af bankernes risikovægtede aktiver og kapitalprocenter er
troværdig. En nøje, vedvarende overvågning er nødvendig for at opnå en mere
ensartet valideringspraksis og håndtere eventuelle mangler som følge af bankernes
brug af modeller. Selv om dette er en prioritet for 2015, betyder det store antal
eksisterende modeller, at gennemgangen er et flerårigt projekt.
Med hensyn til reguleringsrammen er en af de største udfordringer bankernes evne
til at overgå til den indfasede CRR/CRD IV-lovpakke, der indeholder strengere
kapitalkrav. ECB ser nærmere på nationale beføjelser til at mindske fragmenteringen
inden for SSM-landene og den forringelse af kapitalens kvalitet, som kan følge heraf.
ECB overvåger kapitalens kvalitet (dvs. dens evne til reelt at modstå tab) samt
kapitalens fordeling internt i og mellem bankkoncerner. Svagheder i kapitalgrundlaget
skal håndteres via SREP's kapitalplanlægningsproces for at forbedre bankernes
resiliens. ECB's mål er at forbedre konvergensen i gennemførelsen af lovgivning i
euroområdet.
Sammen med kapitalgrundlaget er overvågningen af de mest sårbare bankers
likviditet fortsat højeste prioritet. Tilsynsmedarbejderne vil mødes oftere med
banker, hvis likviditetssituation forværres, og kan om nødvendigt pålægge dem
yderligere krav.
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Hvad angår operationelle risici, er fokus især på, om governancerammen er
tilstrækkelig, og om identificeringen af risici og reduktionen af større eksponeringer
for tab er effektive. Som reaktion på en voksende bekymring med hensyn til skadelig
forretningspraksis bliver banker, som anses for at være væsentligt eksponeret for
"adfærdsrisici", anmodet om at kvantificere eventuelle sagsomkostninger. Interne
foranstaltninger vil blive kontrolleret for at vurdere, om der er tilstrækkelige
hensættelser, og forebygge uforudsete effekter. Hvad angår bankernes IT-systemer,
ser man først og fremmest efter underinvestering og huller i IT-løsninger og i
risikostyringsrammen, cybersikkerhed og dataintegritet samt svagheder, som er
påvist i den omfattende vurdering.
Disse prioriteter gælder i første instans for de signifikante institutter, som er underlagt
ECB's direkte tilsyn. Med hensyn til de mindre signifikante institutter, som er
under ECB's indirekte tilsyn, er de overordnede mål for 2015 at færdiggøre
udformningen og indførelsen af ECB’s tilsynsstrategi i samråd med de kompetente
nationale myndigheder og i henhold til standarder, som er fastsat for SSM som
helhed. Da de mindre signifikante institutter er meget forskellige, kræves der
tilsynsstrategier, som effektivt kombinerer lokalkendskab med fælles metoder. ECB
prioriterer sine aktiviteter og sikrer herved et passende fokus på institutter, hvis
risikoniveau vurderes at være højt. Proportionalitetsprincippet er således indbygget i
rammerne for tilsynet med mindre signifikante institutter og afspejles konkret i den
måde, hvorpå de forskellige værktøjer til indirekte tilsyn anvendes.
Vedrørende de horisontale aktiviteter er en af prioriteterne for 2015 at øge
harmoniseringen af tilsynsstrategier i SSM. Hertil kræves, at der dannes et
overblik over eksisterende nationale former for tilsynspraksis, og at de bedste af
disse identificeres. Desuden skal der udvikles standarder, og de harmoniserede
tilsynsmetoder skal testes og finpudses.
Fremme af en mere indgribende tilgang til banktilsyn er et andet strategisk
fokusområde.
Endelig er en af de vigtigste opgaver i 2015, vedrørende de horisontale aktiviteter, at
etablere solide kanaler til informationsudveksling og samarbejde med alle
relevante interessenter. Dette vil omfatte forhandlinger om og indgåelse af
aftalememoranda og samarbejdsaftaler med relevante eksterne interessenter,
deltagelse i internationale fora om definition af standarder og regulering og udvikling
af kommunikationslinjer og diskussionsplatforme for de vigtige netværk af eksperter i
ECB og kompetente nationale myndigheder.
Dette bringer mig hen til det strategiske mål, som består i at udvikle en SSMteamkultur i ECB og de kompetente nationale myndigheder. Dette er helt afgørende,
for at vores højt kvalificerede medarbejdere – der er ansat hos forskellige
myndigheder med arbejdspladser i forskellige lande – trækker på samme hammel.
Der vil ske en løbende udvikling af SSM's personalepolitikker, præstationsfeedback
og intern mobilitet i SSM i tråd med EU-lovgivernes generelle opfordring til at fremme
en fælles tilsynskultur og en fuldt integreret tilsynsmekanisme.
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Der venter stadig meget arbejde for SSM med implementeringen af bedste praksis
for et uafhængigt, indgribende og fremadskuende tilsyn, som sikrer lige vilkår for
bankerne. I dette første implementeringsår vurderer vi, om vores antagelser var
korrekte. Vi ser navnlig på, om resurserne har været tilstrækkelige, og på tempoet for
harmoniseringen af tilsynspraksis. SSM ventes at nå langt flere udfordrende mål,
efterhånden som organisationen bliver mere erfaren og modnes.
Den omfattende vurdering var en vigtig præcedens for det vertikale og horisontale
tilsyn, som SSM skal udføre, og viste, at et konsistent tilsyn kræver en fuldt
harmoniseret regulering i euroområdet. ECB arbejder målrettet for en regulerings- og
tilsynsramme, som kan garantere en sikker og sund banksektor og et stabilt finansielt
system.
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1

Et overblik over SSM
Kapitlet ser nærmere på:
•

oprettelsen af den nye institutionelle ramme for banktilsynet i euroområdet og
de relaterede ledelsesstrukturer

•

organiseringen af ECB's tilsynsvirksomhed.

I kapitlet omtales også nye foranstaltninger med henblik på ECB Banktilsyns 1
deltagelse i arbejdet i de relevante EU-institutioner samt internationale institutioner
og fora.

1.1

Ansvarlighed og ekstern kommunikation
I henhold til SSM-forordningen bør overdragelsen af tilsynsopgaver til ECB
afbalanceres ved hjælp af passende krav om gennemsigtighed og ansvarlighed.
Derfor var det en af ECB's prioriteter at oprette en ramme for regelmæssig udøvelse
af ansvarlighedsforpligtelsen over for Europa-Parlamentet og Rådet samt effektive
kanaler for den eksterne kommunikation.

1.1.1

Implementering af en solid ansvarlighedsramme
SSM-forordningen opstiller en omfattende og robust ansvarlighedsramme for ECB's
tilsynsvirksomhed over for Europa-Parlamentet og Rådet. De praktiske aspekter af
udøvelsen af demokratisk ansvarlighed for de opgaver, som blev overdraget ECB
ved SSM-forordningen, blev fastlagt i:
•

en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB

•

et aftalememorandum mellem Rådet og ECB.

Desuden opstiller SSM-forordningen en række rapporteringskrav, som også omfatter
Europa-Kommissionen og nationale parlamenter.

De primære kanaler for ansvarlighed
ECB holdes ansvarlig for gennemførelsen af SSM-forordningen af de europæiske
borgeres repræsentanter i Europa-Parlamentet. Det sker ved ordinære offentlige
høringer og ad hoc-udvekslinger af synspunkter med formanden for Tilsynsrådet på
møder i Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og besvarelse af skriftlige
spørgsmål fra medlemmer af Europa-Parlamentet. Eurogruppen kan også stille
mundtlige og skriftlige spørgsmål og afholde ordinære og ad hoc-udvekslinger af
1

Betegnelsen ECB Banktilsyn henviser til de forretningsområder i ECB, der arbejder med tilsyn.
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synspunkter, hvor repræsentanter for deltagende medlemsstater uden for
euroområdet er til stede. Desuden fremlægger formanden for Tilsynsrådet SSM's
årsrapport for både parlamentsudvalget og Eurogruppen. Rapporten sendes
endvidere til Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter. De nationale
parlamenter kan også stille skriftlige spørgsmål til formanden for Tilsynsrådet og
opfordre formanden eller andre medlemmer af Tilsynsrådet til at deltage i en
udveksling af synspunkter om tilsynet med kreditinstitutter i den pågældende
medlemsstat.

Opfyldelse af ansvarlighedskravene
Tilsynsrådets formand mødtes i 2014 med Europa-Parlamentets Økonomi- og
Valutaudvalg i forbindelse med:
•

to ordinære offentlige høringer (18. marts og 3. november)

•

to ad hoc-udvekslinger af synspunkter (4. februar og 3. november).

Desuden deltog Danièle Nouy i et seminar for ECB og Parlamentet, som blev afholdt
14. oktober 2014, ved indledningen af den nye parlamentsperiode, hvor hun over for
parlamentsmedlemmerne gjorde rede for forberedelserne til SSM. Næstformanden
for Tilsynsrådet, Sabine Lautenschläger, var 12. januar 2015 vært i ECB for
medlemmer af Parlamentet og ridsede i den forbindelse hovedtrækkene af ECB's
tilsynsprioriteter i 2015 op.
ECB sendte regelmæssigt de fortrolige referater af Tilsynsrådets møder til EuropaParlamentet sammen med lister over de senest vedtagne retsakter (se Oversigt over
retsakter vedrørende den overordnede ramme for banktilsyn, som er vedtaget af
ECB).
I perioden fra november 2013 til 15. januar 2015 offentliggjorde ECB 14 svar på
parlamentsmedlemmers spørgsmål om tilsynsanliggender på sit websted. De fleste
henvendelser drejede sig om det forberedende arbejde og den omfattende vurdering.
Hvad angår Rådet for Den Europæiske Union, deltog Tilsynsrådets formand i 2014
i fire møder i Ecofin-Rådet og Eurogruppen. Fra 4. november 2014 begyndte
Tilsynsrådets formand at efterleve sine ansvarlighedsforpligtelser over for Rådet
gennem Eurogruppen.
Som led i rapporteringskravene over for de nationale parlamenter deltog
Tilsynsrådets formand i to udvekslinger af synspunkter med:
•

den tyske Bundestags finansudvalg 8. september 2014 – Danièle Nouy var her
ledsaget af Elke König, den daværende formand for den tyske tilsynsmyndighed
på forbundsplan Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

•

det franske Assemblée nationales udvalg om europæiske anliggender
16. december 2014 – Danièle Nouy var her ledsaget af Edouard Fernandez-
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Bollo, generalsekretær for den franske tilsynsmyndighed Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR).
I 2014 opfyldte ECB også, i henhold til SSM-forordningen, en række engangskrav
med hensyn til ansvarlighed som led i forberedelserne til den fulde overtagelse af
tilsynsopgaverne, bl.a.:
•

offentliggørelse af kvartalsrapporter om fremskridtene i den operationelle
gennemførelse af SSM-forordningen:
•
•
•
•

1.1.2

SSM-kvartalsrapport 2014/1
SSM-kvartalsrapport 2014/2
SSM-kvartalsrapport 2014/3
SSM-kvartalsrapport 2014/4

•

ændring af det etiske grundlag for at tage højde for ECB’s nye rolle som
tilsynsmyndighed

•

offentliggørelse af ECB's afgørelse om adskillelse, der indeholder bestemmelser
om den organisatoriske adskillelse mellem ECB's pengepolitiske opgaver og
tilsynsopgaver.

Udvikling af effektive kanaler og værktøjer til den eksterne
kommunikation
En effektiv ekstern kommunikation er af største betydning for at opbygge kendskab
til, accept af og tillid til SSM i hele bankunionen samt styrke ECB Banktilsyns
troværdighed og omdømme. Der blev udformet en ramme for tilsynets
kommunikation, som tager højde for bedste kommunikationspraksis i andre
tilsynsmyndigheder. Rammen blev godkendt af Tilsynsrådet.
Endvidere bliver dokumenter oversat for at gøre den eksterne kommunikation mere
tilgængelig for den brede offentlighed. Hvilke dokumenter der oversættes, afhænger
af, hvem de er henvendt til:
•

De obligatoriske publikationer og offentlige informationsværktøjer findes på alle
officielle EU-sprog.

•

Oplysninger, der er henvendt til borgerne i de lande, som deltager i SSM,
oversættes til de officielle sprog i disse lande.

Der blev i 2014 udviklet følgende kommunikationskanaler og -værktøjer:
•

ECB Banktilsyns websted
SSM's vigtigste kommunikationsværktøj er det nye særlige banktilsynswebsted,
der gik i luften 4. november 2014. Webstedet indeholder oplysninger henvendt
til offentligheden, banker under tilsyn og andre interessenter, bl.a.
pressemeddelelser (20 offentliggjort i 2014), taler, interview, retsakter og
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webcasts. Afsnit, der har direkte interesse for en større kreds, er blevet oversat
til alle officielle EU-sprog.

•

Guide to banking supervision
Den 30. september 2014 offentliggjorde ECB vejledningen "Guide to banking
supervision" på alle euroområdesprog. Formålet med denne vejledning, som er
henvendt til banker, den brede offentlighed og medierne, er at forklare, hvordan
SSM fungerer, og vejlede om SSM's tilsynspraksis. Vejledningen er et værktøj,
som løbende vil blive opdateret, så den afspejler nye praktiske erfaringer. Afsnit
2.2.2 indeholder flere oplysninger om vejledningen.

•

Skriftlige offentlige høringer
Som foreskrevet i SSM-forordningen er der gennemført skriftlige offentlige
høringer om tre udkast til ECB-forordninger:
i)

udkastet til ECB's SSM-rammeforordning

ii)

udkastet til ECB's forordning om tilsynsgebyrer

iii)

udkastet til ECB's forordning om indberetning af finansielle oplysninger i
tilsynsøjemed.

Formålet med høringerne var at indhente synspunkter fra interesserede EUborgere, markedsdeltagere og andre interessenter. Desuden blev der afholdt
mundtlige offentlige høringer i Frankfurt am Main i tilknytning til alle skriftlige
høringer. Disse høringer blev transmitteret som webcasts på ECB's websted.
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Der blev taget højde for høringssvarene i de relevante forordningers endelige
ordlyd.
•

Offentlige forespørgsler
ECB's nye tilsynsopgaver har udløst en markant stigning i antallet af offentlige
forespørgsler. ECB øgede derfor informationstjenestens kapacitet til at besvare
offentlige forespørgsler. Nogle af de forespørgsler, der er modtaget, er
medtaget i de ofte stillede spørgsmål (FAQ), som er offentliggjort på
banktilsynswebstedet, hvor de opdateres løbende.

•

Undervisningsmateriale
På webstedet findes oplysninger, der er henvendt til den brede offentlighed,
bl.a. korte videoer og forklarende tekst. Målet er at øge opmærksomheden om
og udbrede kendskabet til banktilsyn. Materialet vil blive opdateret og udvidet
efter behov.

1.2

Tilsynsrådet og Styringsudvalget

1.2.1

Tilsynsrådet
I overensstemmelse med SSM-forordningen er det Tilsynsrådet, der som et internt
organ i ECB står for hele planlægningen og udførelsen af de opgaver, som er
overdraget til ECB. Tilsynsrådet vedtager udkast til afgørelser, som Styrelsesrådet
derefter vedtager ifølge ikke-indsigelsesproceduren (se figur 1). Afgørelserne
anses for vedtaget, medmindre Styrelsesrådet gør indsigelse inden for en bestemt
frist på højst 10 dage. Derudover træffer Styrelsesrådet afgørelser om de generelle
rammer (fx SSM-rammeforordningen) uden for denne procedure.
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Figur 1
Ikke-indsigelsesproceduren

a) gør ikke indsigelse

sender udkast til afgørelse til

Styrelsesrådet

Tilsynsrådet

Vedtagelse

b) gør indsigelse

Indsigelse
sender udkastet tilbage til Tilsynsrådet,
som kan forelægge et nyt udkast til
afgørelse
Mægling
løser uoverensstemmelser mellem de
kompetente nationale myndigheder
vedrørende en indsigelse

Mæglingspanelet

Klage
sender en ikke-bindende udtalelse til
Tilsynsrådet, som kan sende et nyt udkast
til afgørelse.

Det
Administrative
Klagenævn

juridiske eller
fysiske personer
kan anmode Det
Administrative
Klagenævn om
kontrol

Juridiske
personer

Oprettelsen af Tilsynsrådet, herunder udnævnelsen af formanden, næstformanden
og tre repræsentanter for ECB, som fandt sted fra slutningen af december 2013 til
begyndelsen af 2014, var et vigtigt skridt i etableringen af SSM.
Danièle Nouy blev 16. december 2013 udnævnt til formand for Tilsynsrådet af Rådet
for Den Europæiske Union. Udnævnelsen skete på grundlag af et forslag fra ECB's
styrelsesråd af 20. november 2013 efter en åben udvælgelsesprocedure og EuropaParlamentets godkendelse 11. december. Udnævnelsen blev gennemført ved hjælp
af en hurtig procedure, men fulgte dog de trin, som er fastsat i SSM-forordningen og
godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet.
Sabine Lautenschläger blev af Rådet udnævnt til næstformand for Tilsynsrådet
med virkning fra 12. februar 2014, efter Europa-Parlamentets godkendelse. I
overensstemmelse med SSM-forordningen blev næstformanden valgt blandt
medlemmerne af ECB's direktion.
Den 6. marts 2014 udnævnte Styrelsesrådet ECB's tre repræsentanter i Tilsynsrådet:
Ignazio Angeloni, Julie Dickson og Sirkka Hämäläinen. Den fjerde repræsentant,
Luc Coene, blev udnævnt 18. februar 2015.
Efter at formanden var blevet udnævnt, blev de kompetente nationale myndigheder
anmodet om at udnævne en repræsentant hver. I de tilfælde, hvor den kompetente
myndighed ikke er en national centralbank, kan tilsynsrådsmedlemmet vælge at blive
ledsaget af en repræsentant for den respektive nationale centralbank. I så fald
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betragtes de to repræsentanter som ét medlem i forbindelse med
afstemningsproceduren.
I henhold til SSM-forordningen skal Styrelsesrådet vedtage interne bestemmelser,
der i detaljer fastlægger dets forhold til Tilsynsrådet. Styrelsesrådet ændrede som
følge heraf ECB's forretningsorden den 22. januar 2014. Den ændrede
forretningsorden indeholder bl.a. bestemmelser om samspillet mellem Styrelsesrådet
og Tilsynsrådet under ikke-indsigelsesproceduren. For at afspejle Styrelsesrådets
ansvar for ECB's interne organisation og beslutningsproces i overensstemmelse med
statutten for ESCB og ECB blev der også indarbejdet visse bestemmelser
vedrørende Tilsynsrådets procedurer i ECB's forretningsorden.
Tilsynsrådet vedtog 31. marts 2014 sin egen forretningsorden, som skal læses i
sammenhæng med ECB's ændrede forretningsorden.
Tilsynsrådets adfærdskodeks blev vedtaget 12. november 2014 og trådte i kraft
dagen efter. Formålet med adfærdskodeksen er at fastsætte en overordnet ramme
bestående af høje etiske standarder, som medlemmerne og andre deltagere i
Tilsynsrådets møder skal iagttage, samt opstille specifikke procedurer for bl.a.
håndteringen af potentielle interessekonflikter.

Tilsynsrådet
Forreste række (fra venstre mod
højre):
Robert Ophèle, Fabio Panetta,
Danièle Nouy, Sabine
Lautenschläger, Norbert Goffinet,
Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej
Krumberger (suppleant for
Stanislava Zadravec Caprirolo)
Midterste række (fra venstre mod
højre):
Mathias Dewatripont, Elke König,
Ignazio Angeloni, Julie Dickson,
Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan
Sijbrand, Sirkka Hämäläinen,
Mariano Herrera (suppleant for
Fernando Restoy Lozano)
Bagerste række (fra venstre mod
højre):
Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček,
Karol Gabarretta, Zoja Razmusa,
Kristaps Zakulis, Yiangos
Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut
Ettl, António Varela, Alexander
Demarco
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Formand

Danièle Nouy

Cypern

Kyriacos Zingas (Central Bank of Cyprus) (indtil 31. oktober
2014)
Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus) (fra 1. november
2014)

Næstformand

Sabine Lautenschläger

Letland

Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)

ECB's repræsentanter

Ignazio Angeloni
Luc Coene (fra 11. marts 2015)
Julie Dickson
Sirkka Hämäläinen

Litauen

Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas) (fra 1. januar 2015)

Belgien

Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique)

Luxembourg

Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur
Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)

Tyskland

Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
(indtil 28. februar 2015)
Felix Hufeld (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) (fra 1. marts 2015)
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)

Malta

Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority)
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central Bank of Malta)

Estland

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)

Holland

Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)

Irland

Cyril Roux (Central Bank of Ireland/
Banc Ceannais na hÉireann)

Østrig

Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)

Grækenland

Vassiliki Zakka (Bank of Greece)

Portugal

Pedro Duarte Neves (Banco de Portugal) (indtil 10. september
2014)
António Varela (Banco de Portugal) (fra 11. september 2014)

Spanien

Fernando Restoy Lozano (Banco de España)

Slovenien

Stanislava Zadravec Caprirolo (Banka Slovenije)

Frankrig

Robert Ophèle (Banque de France)

Slovakiet

Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)

Italien

Fabio Panetta (Banca d’Italia)

Finland

Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Pentti Hakkarainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (indtil 31.
december 2014)
Kimmo Virolainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (fra
1. januar 2015)

Tilsynsrådet påbegyndte arbejdet i januar 2014 og holdt sit første møde 30. januar.
Der blev holdt 22 møder i 2014 (heraf fire telekonferencer).
De første vigtige udfordringer på det analytiske, retlige og logistiske område, som
blev overvundet, var forberedelserne til vedtagelsen af 120 afgørelser om
signifikansen af institutter under tilsyn (på alle relevante officielle sprog), som blev
påbegyndt i marts, samt godkendelsen af resultaterne af den omfattende vurdering.
Foruden de formelle møder har der været en hel del uformel kontakt mellem
medlemmerne af Tilsynsrådet, også under formandens og næstformandens besøg i
medlemsstaterne. Nærmere bestemt besøgte formanden i 2014 ledelse og personale
i alle 24 nationale tilsynsmyndigheder og centralbanker i euroområdet. Herved
opfyldte hun den forpligtelse, hun blev pålagt under udnævnelseshøringen i EuropaParlamentet i november 2013.
Fra september til december 2014 deltog en repræsentant for Lietuvos bankas som
observatør i Tilsynsrådets møder med henblik på Litauens indtræden i euroområdet
1. januar 2015.
I overensstemmelse med forretningsordenen for Tilsynsrådet blev repræsentanter for
Europa-Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) inviteret til
nogle af møderne for at sikre et optimalt samspil med det indre marked på en række
områder.
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1.2.2

Styringsudvalget
Styringsudvalget støtter Tilsynsrådet i dets aktiviteter og forbereder dets møder.
ECB's ændrede forretningsorden indeholder bestemmelser om udvælgelsen af dets
medlemmer, herunder Styringsudvalgets formand og næstformand, en af ECB's
repræsentanter og fem medlemmer fra kompetente nationale myndigheder, som
udnævnes for en periode på et år. For at sikre en rimelig balance og rotation mellem
de kompetente nationale myndigheder er disse myndigheder blevet opdelt i fire
grupper ud fra en rangordning, der er baseret på de samlede konsoliderede
bankaktiver i det pågældende land. Styringsudvalget skal altid have mindst ét
medlem fra hver gruppe.
Styringsudvalget holdt sit første møde 27. marts 2014. Der blev holdt i alt ni møder i
2014.

1.3

Det Administrative Klagenævn og Mæglingspanelet

1.3.1

Det Administrative Klagenævn
Det Administrative Klagenævn (herefter "Klagenævnet") blev oprettet i henhold til
afgørelse ECB/2014/16 af 14. april 2014. Det udfører administrativ intern revision af
ECB's tilsynsafgørelser.

Sammensætning og vigtigste opgaver
Klagenævnet består af fem medlemmer og to suppleanter, alle personer med et godt
omdømme og tilstrækkelig erfaring inden for bankvæsen og andre finansielle
tjenesteydelser. De blev udnævnt af ECB's styrelsesråd efter en offentlig indkaldelse
af interessetilkendegivelser for en mandatperiode på fem år, som kan forlænges én
gang. De to suppleanter skal midlertidigt træde i stedet for medlemmer, som måtte
være midlertidigt uarbejdsdygtige, eller under andre omstændigheder, der er anført i
afgørelse ECB/2014/16.
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Figur 2
Det Administrative Klagenævns sammensætning

Medlemmer

Suppleanter

• Jean-Paul Redouin
(formand)
• Concetta Brescia Morra
(næstformand)
• F. Javier Arístegui Yáñez
• André Camilleri
• Edgar Meister

• Kaarlo Jännäri
• René Smits

Medlemmerne af Klagenævnet handler uafhængigt og ud fra almene hensyn og er
ikke bundet af instrukser fra ECB. De offentlige loyalitetserklæringer og offentlige
interesseerklæringer, som er afgivet af alle medlemmer og suppleanter, er
offentliggjort på ECB Banktilsyns websted.
En fysisk eller juridisk person, som en tilsynsafgørelse truffet af ECB er rettet til, eller
som er udmiddelbart og individuelt berørt af afgørelsen, kan anmode om en revision
af denne afgørelse.
Klagenævnet skal afgive en udtalelse om revisionen senest to måneder efter at have
modtaget anmodningen. På grundlag af Klagenævnets udtalelse, som ikke er
bindende, beslutter Tilsynsrådet, om det vil fremlægge et forslag for Styrelsesrådet
om at ophæve den anfægtede afgørelse, erstatte den med en afgørelse med samme
indhold eller erstatte den med en ændret afgørelse.
Efter anmodning reviderer Klagenævnet tilsynsafgørelser truffet af ECB. Dette,
sammen med den omstændighed, at dets revision fører til en ny afgørelse vedtaget
af Styrelsesrådet, gør Klagenævnet til en vigtig faktor i ECB's beslutningsprocedure,
for så vidt angår ECB's udførelse af tilsynsopgaverne i henhold til SSM-forordningen.
Klagenævnet bistås i sit arbejde af Tilsynsrådets sekretariat og af andre afdelinger i
ECB, alt efter omstændighederne.
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Det Administrative
Klagenævn

Forreste række (fra venstre mod
højre):
André Camilleri, Concetta Brescia
Morra, Jean-Paul Redouin
Bagerste række (fra venstre mod
højre):
Kaarlo Jännäri, Edgar Meister, F.
Javier Arístegui Yáñez, René Smits

Aktiviteter
Det Administrative Klagenævn påbegyndte sit arbejde i september 2014. Indtil nu har
det modtaget tre revisionsanmodninger vedrørende ECB's afgørelser om
signifikans, som blev meddelt signifikante enheder under tilsyn i september 2014. De
signifikante enheder under tilsyn hævdede, at de, af forskellige grunde, ikke burde
anses for at være signifikante, og anmodede derfor Klagenævnet om at revidere
ECB's vurdering.
Klagenævnet udførte revisionerne på grundlag af argumenterne i de skriftlige
anmodninger, og de pågældende enheder blev desuden hver især inviteret til en
mundtlig høring i Frankfurt am Main. Klagenævnet vedtog en udtalelse om hver
anmodning og sendte dem til Tilsynsrådet. Derefter blev nye udkast til
signifikansafgørelser forelagt Styrelsesrådet til godkendelse efter ikkeindsigelsesproceduren, og efter vedtagelsen blev de meddelt klagerne.
Hvad angår omkostningerne til en revision, er det fastsat i afgørelse ECB/2014/16,
at beløbet skal omfatte rimelige omkostninger afholdt i forbindelse hermed. ECB har
udarbejdet en metode til fastsættelse af sagsomkostninger, hvorefter klagerne i
princippet skal betale ECB en del af omkostningerne i form af et fast beløb. Så snart
den er færdiggjort, vil ECB offentliggøre metoden til klassificering af
sagsomkostninger på sit websted, så potentielle klagere kan vide med sikkerhed,
hvor meget deres del af omkostningerne vil beløbe sig til.
Hvis Styrelsesrådet som følge af revisionsmeddelelsen enten ophæver eller ændrer
den oprindelige ECB-afgørelse, skal klageren dog ikke afholde omkostningerne. I
disse tilfælde vil ECB godtgøre de omkostninger, som er afholdt af klageren i
forbindelse med revisionen, medmindre disse omkostninger anses for at være
uforholdsmæssige. I så fald skal klageren selv afholde dem.
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1.3.2

Mæglingspanelet
Mæglingspanelet blev oprettet i medfør af forordning ECB/2014/26 af 2. juni 2014
med henblik på at sikre adskillelsen af pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver,
som det er foreskrevet i SSM-forordningens artikel 25, stk. 5. Mæglingspanelet skal –
efter anmodning fra en kompetent national myndighed – behandle Styrelsesrådets
indsigelse mod Tilsynsrådets udkast til afgørelser.
Mæglingspanelet består af et medlem fra hver af de deltagende medlemsstater,
udvalgt blandt Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer. Mæglingspanelets
formand – som er Tilsynsrådets næstformand og ikke selv medlem af panelet – skal
"fremme opnåelsen af balance mellem Styrelsesrådets og Tilsynsrådets
medlemmer".
Med henblik på oprettelsen af Mæglingspanelet foreslog ECB i august 2014
formanden for Rådet, at medlemmerne blev udnævnt efter en procedure med årlig
rotation. Forslaget blev drøftet med de andre ministre i Ecofin-Rådet og derefter
vedtaget.
Rotationsordningen indebærer, at landene opdeles i to grupper af så vidt muligt
samme størrelse. Opdelingen sker på grundlag af landenes protokollære rækkefølge
på deres nationale sprog.
Det første år:
•

udnævner landene i gruppe 1 hver deres medlem af Styrelsesrådet,

•

og landene i gruppe 2 udnævner deres medlem af Tilsynsrådet.

Det efterfølgende år byttes der rundt på grupperne (dvs. et tilsynsrådsmedlem
erstatter et styrelsesrådsmedlem og omvendt).
Hvis en medlemsstat uden for euroområdet vælger at deltage i SSM i et tæt
samarbejde, vil dens regering blive opfordret til at udnævne landets medlem af
Tilsynsrådet til Mæglingspanelet.
Litauen, som trådte ind i euroområdet 1. januar 2015, er ligeledes repræsenteret i
Mæglingspanelet.
Mæglingspanelet holdt sit første møde i slutningen af november 2014. På dette
møde blev formanden og medlemmerne enige om, hvordan nogle af de
proceduremæssige foranstaltninger, som er fastlagt i forordning ECB/2014/26, skal
gennemføres i praksis.

1.4

Organisatorisk opbygning af ECB Banktilsyn
Oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) nødvendiggjorde nogle
ændringer af ECB's eksisterende organisatoriske opbygning.
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Der er oprettet fem nye forretningsområder i ECB: fire generaldirektorater (GD) og et
sekretariat for Tilsynsrådet.
Figur 3
Den organisatoriske opbygning af SSM i ECB
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Denne organisationsplan viser de to første lag af den organisatoriske opbygning af de nye forretningsområder
GD (Generaldirektorat)
* Kompetente nationale myndigheder (National Competent Authorities, NCA)

1.4.1

GD Mikroprudentielt Tilsyn I og II
GD for Mikroprudentielt Tilsyn I og II (GD MS I og II) varetager det direkte tilsyn
med signifikante banker. Begge generaldirektorater er organiseret ifølge en
risikobaseret tilgang til tilsyn og er således specialiserede i forhold til
risikoeksponering, kompleksitet og forretningsmodeller.
•

GD MS I varetager tilsynet med de ca. 30 mest systemiske bankkoncerner og er
organiseret i syv afdelinger med omkring 200 fuldtidsstillinger.

•

GD MS II varetager tilsynet med ca. 90 bankkoncerner og er organiseret i otte
afdelinger, ligeledes med omkring 200 fuldtidsstillinger.

Tilsynet med de signifikante banker udføres i tæt samarbejde med de kompetente
nationale myndigheder. Der er oprettet et fælles tilsynsteam for hver enhed eller
signifikant bankkoncern, som er under ECB's direkte tilsyn. Hvert team består af
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tilsynspersonale fra både ECB og de kompetente nationale myndigheder i de
deltagende lande og koordineres af en teamkoordinator fra ECB's GD MS I og II
bistået af en eller flere lokale underkoordinatorer fra de kompetente nationale
myndigheder. De 14 mest komplekse bankkoncerner har hver deres
teamkoordinator, som kun beskæftiger sig med den ene koncern. Hvad angår de
øvrige bankkoncerner, har teamkoordinatorerne normalt ansvar for to eller tre
koncerner.
Af neutralitetshensyn er teamkoordinatoren generelt ikke fra det land, hvor banken
under vedkommendes tilsyn har hjemsted. Af samme grund vil der blive anvendt et
rotationsprincip, hvor teamkoordinatorerne som hovedregel skal skifte banker hvert
tredje til femte år for at forhindre, at der skabes for tætte forhold til bankerne under
tilsyn. Afsnit 2.2.3 indeholder flere oplysninger om de fælles tilsynsteam.

1.4.2

GD Mikroprudentielt Tilsyn III
GD Mikroprudentielt Tilsyn III (GD MS III) har ansvaret for ECB's overvågning af det
direkte tilsyn med mindre signifikante institutter, som udføres af de kompetente
nationale myndigheder.
ECB kan til hver en tid, efter samråd med eller anmodning fra den relevante
kompetente nationale myndighed, overtage ansvaret for det direkte tilsyn med
mindre signifikante institutter for at sikre en konsistent anvendelse af høje
tilsynsstandarder og konsistens i tilsynsresultaterne.
GD MS III består af tre afdelinger med omkring 80 fuldtidsansatte, hvis
arbejdsområder vedrører:

1.4.3

i)

overvågning af kompetente nationale myndigheders tilsynspraksis for mindre
signifikante institutter samt forbindelser med kompetente nationale myndigheder

ii)

institutionsspecifik og sektorbaseret overvågning af mindre signifikante
institutter

iii)

analyse og metodologisk støtte.

GD Mikroprudentielt tilsyn IV
GD Mikroprudentielt Tilsyn IV (GD MS IV) rummer alle horisontale tjenester og
tjenester med særlig ekspertise i tilsyn. Det bistår de fælles tilsynsteam og de
kompetente nationale myndigheder i tilsynet med både signifikante og mindre
signifikante kreditinstitutter.
GD MS IV råder over ca. 250 fuldtidsstillinger, som er fordelt på følgende
10 afdelinger:
•

Planlægning og Koordination af Tilsynsprogrammer
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•

Tilladelser

•

Håndhævelse og Sanktioner

•

Tilsynsmæssig Kvalitetssikring

•

Tilsynspolitikker

•

Udvikling af Metoder og Standarder

•

Krisestyring

•

Centraliserede Inspektioner på Stedet

•

SSM-risikoanalyse

•

Interne Modeller.

Der har hidtil været store forskelle i de nationale tilsynsrammer (bl.a. med hensyn til
politik, metoder, standarder og processer) og den nationale tilsynspraksis. Derfor er
et af GD MS IV's vigtigste formål at fremme udviklingen og gennemførelsen af en
fælles, konsistent og avanceret tilsynstilgang med henblik på at skabe lige vilkår og
sikre et mere effektivt tilsyn i Europa.
For alle GD'er gælder, at tæt samarbejde og koordinering mellem ECB Banktilsyn og
de kompetente nationale myndigheder er nøglen til at nå SSM's mål og navnlig til at
opnå, at SSM reelt arbejder og handler som en fælles europæisk tilsynsmyndighed.
GD MS III har – delvis som en parallel til de fælles tilsynsteam – oprettet netværk af
medarbejdere fra ECB og kompetente nationale myndigheder, ligesom der er
oprettet netværk for alle horisontale tjenester og tjenester med særlig ekspertise.
Kapitel 3 indeholder flere oplysninger herom.

1.4.4

Sekretariatet for Tilsynsrådet
Sekretariatet for Tilsynsrådet har følgende ansvarsområder:
•

at støtte Tilsynsrådet og bistå dets medlemmer med udøvelsen af deres
ansvarsområder og opfyldelsen af deres forpligtelser, herunder at udarbejde og
føre dagsordener, referater og afgørelser til protokols

•

at sikre, at retsgrundlaget for afgørelserne er komplet, og at de overholder
retlige krav

•

at støtte formanden og næstformanden med at opfylde deres
ansvarlighedsforpligtelser over for Europa-Parlamentet og Rådet

•

at koordinere udarbejdelsen af ECB's årsrapport om tilsynsaktiviteter samt
andre regelmæssige rapporter om tilsynsanliggender.

Sekretariatet råder over ca. 30 fuldtidsstillinger.
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1.4.5

Fælles tjenester
Mange andre forretningsområder i ECB ydede rådgivende, administrativ, teknisk,
logistisk og anden bistand til ECB Banktilsyn, ligesom de gjorde til ECB's øvrige
forretningsområder. Der var bl.a. tale om: Administration; Kommunikation, HR,
Budget og Organisation og Informationssystemer.
Denne model med fælles tjenester blev indført for at undgå dobbeltarbejde og
udnytte synergien med andre forretningsområder i ECB.
De fælles tjenesters konkrete opgaver beskrives senere i denne rapport.

1.4.6

Komiteerne mødes i SSM-sammensætning
Den eksisterende struktur af Eurosystem-/ESCB-komiteer er blevet anvendt til møder
i SSM-sammensætning (dvs. med deltagelse af medlemmer af kompetente nationale
myndigheder i lande, hvor tilsynet ikke udføres af den nationale centralbank) med
henblik på at rådgive om SSM-relaterede anliggender.
ECB's forretningsorden blev ændret i dette øjemed. Komiteer, der mødes i SSMsammensætning, rapporterer til Tilsynsrådet og til Styrelsesrådet, hvor dette er
relevant. I henhold til sin egen forretningsorden giver Tilsynsrådet også sin
næstformand mandat til via Direktionen at aflægge rapport til Styrelsesrådet om
disse aktiviteter.
Tabel 1
Eurosystem-/ESCB-komiteer, der mødes i SSM-sammensætning
Komiteen for Eurosystem-/ESCB-kommunikation (ECCO)
Komiteen for Finansiel Stabilitet (FSC)
HR-konferencen (HRC)
Komiteen for Interne Revisorer (IAC)
IT-Komiteen (ITC)
Den Juridiske Komite (LEGCO)
Komiteen for Organisatorisk Udvikling (ODC)
Statistikkomiteen (STC)

1.4.7

Målsætninger
For at tage højde for de nye tilsynsopgaver er ECB's målsætning blevet revideret, og
der er formuleret en målsætning for SSM, der bl.a. udtrykker målet at "udvikle[...] en
tilsynstilgang, som lever op til de højeste internationale standarder". De to
målsætninger blev vedtaget af Styrelsesrådet i januar 2015.
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1.5

Rammerne for tæt samarbejde
EU-medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, kan deltage i SSM inden for en
ordning om tæt samarbejde. I SSM-forordningens artikel 7 opstilles
hovedbetingelserne for etableringen af tæt samarbejde mellem ECB og de
kompetente myndigheder i en medlemsstat, der anmoder om tæt samarbejde, og de
proceduremæssige aspekter er fastsat i afgørelse ECB/2014/5, der trådte i kraft
27. februar 2014.
I henhold til afgørelse ECB/2014/5 skal en formel anmodning om et tæt samarbejde
fremsættes mindst fem måneder før den dato, fra hvilken den ikke-deltagende
medlemsstat har til hensigt at deltage i SSM. Denne anmodning skal omfatte et løfte
fra den anmodende medlemsstat om at tilvejebringe de oplysninger, som er
nødvendige for, at ECB kan foretage en omfattende vurdering af de kreditinstitutter,
der er etableret i den pågældende medlemsstat. Desuden skal den anmodende
medlemsstat love at ændre sin nationale lovgivning med henblik på at sikre, at
i) retsakter vedtaget af ECB i henhold til SSM-forordningen er bindende og vil kunne
håndhæves i den anmodende medlemsstat, og ii) medlemsstatens kompetente
nationale myndighed og udpegede nationale myndighed vil følge alle instrukser,
retningslinjer eller anmodninger udstedt af ECB inden for rammerne af det tætte
samarbejde.
For at kunne vurdere anmodningen om tæt samarbejde kan ECB udbede sig
yderligere oplysninger fra den anmodende medlemsstat, ligesom ECB kan tage
højde for resultaterne af en eventuel omfattende vurdering af landets banksektor,
som er udført af den pågældende medlemsstats kompetente nationale myndighed,
forudsat at den metodologi, der er anvendt til denne omfattende vurdering, opfylder
ECB's standarder, og resultaterne heraf stadig er aktuelle.
Såfremt ECB konkluderer, at den anmodende medlemsstat opfylder SSMforordningens kriterier for at indlede et tæt samarbejde, og når den omfattende
vurdering af denne medlemsstats banksektor er afsluttet, vedtager ECB en afgørelse
rettet til medlemsstaten om formel etablering af det tætte samarbejde. Såfremt
kriterierne ikke er opfyldt, vil ECB vedtage en afgørelse, hvori den afslår
anmodningen om at indlede et tæt samarbejde, idet den gør rede for begrundelserne
for afslaget. Ethvert tilfælde af tæt samarbejde kan under visse omstændigheder
suspenderes eller afsluttes ved en ECB-afgørelse rettet til den pågældende
medlemsstat, herunder også hvis medlemsstaten anmoder herom.
ECB modtog ingen formelle anmodninger om tæt samarbejde i 2014, selv om nogle
medlemsstater uformelt har anmodet om nærmere oplysninger om proceduren for at
indlede et tæt samarbejde.
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1.6

SSM's rolle i den europæiske og globale tilsynsstruktur

1.6.1

Samarbejde på EU-plan og internationalt plan
Som tilsynsmyndighed for hele euroområdets banksektor er ECB, sammen med de
kompetente nationale myndigheder, bedst rustet til at opdage nye risici og fastlægge
prioriteter. ECB er derfor i stand til at rejse politiske problematikker og afdække
behovet for reguleringsændringer i EU og internationale fora, fx:
•

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

•

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB)

•

Baselkomiteen for Banktilsyn (BCBS).

ECB Banktilsyn deltager aktivt i disse fora og kan på denne måde få indflydelse på
reguleringsdebatten.
ECB, og de kompetente nationale myndigheder, arbejder også tæt sammen med
Europa-Kommissionen og EBA om udviklingen af det fælles europæiske regelsæt.
Formålet med det fælles regelsæt er at skabe et sæt af fælles, harmoniserede
tilsynsregler, som både signifikante og mindre signifikante institutter i EU skal
overholde, samt at minimere overlapning og maksimere synergier.
En af ECB Banktilsyns vigtigste opgaver består i at udvikle en fælles samling
metoder og tilsynsstrategier, som skal anvendes på samme måde i hele
euroområdet. I denne henseende følger ECB de bindende tekniske standarder, der
er udviklet af EBA og vedtaget af Europa-Kommissionen, samt den fælles
tilsynshåndbog, der er udarbejdet af EBA.

1.6.2

Aftalememoranda med lande uden for EU
Det er ECB's opfattelse, at udveksling af oplysninger med udvalgte modparter er af
største betydning for en effektiv og virkningsfuld udførelse af tilsynsopgaverne.
Aftalememoranda gør det nemmere at udveksle relevante oplysninger og vurderinger
blandt tilsynsmyndigheder, også i lande uden for EU. I henhold til artikel 8 i SSMforordningen må ECB "udvikle kontakter og indgå aftaler om administrative ordninger
med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og forvaltninger i tredjelande".
For at lette overgangen til SSM har ECB været i kontakt med relevante
tilsynsmyndigheder i tredjelande. ECB har i den forbindelse valgt en totrinsmodel:
•

I den første fase, "overgangsfasen", deltager ECB i eksisterende generelle
og/eller institutspecifikke aftalememoranda, der er indgået mellem kompetente
nationale tilsynsmyndigheder i euroområdet og tilsynsmyndigheder i
tredjelande.

•

Den anden, mere "stabile" fase begynder, så snart ECB indleder forhandlinger
om egne samarbejdsordninger med disse tilsynsmyndigheder.
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2

Etablering af grundlaget for SSM
Det forberedende arbejde før 3. november 2013
Det forberedende arbejde frem til SSM-forordningens ikrafttrædelse 3. november
2013 blev indledt af ECB, i tæt samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder, efter
eurolandenes topmøde 29. juni 2012.
I spidsen for forberedelserne var en højniveaugruppe, "High-Level Group on
Supervision", med ECB's formand i forsædet og med repræsentanter fra de
kompetente nationale myndigheder og centralbanker i euroområdet.
En tilsynstaskforce med deltagelse af ledende repræsentanter fra de kompetente
nationale myndigheder og de nationale centralbanker, som rapporterede til
højniveaugruppen, udførte den tekniske del af det forberedende arbejde. Desuden
blev der blandt taskforcens medlemmer nedsat et projektteam med det formål at
fremme kommunikation og samarbejde mellem tilsynsmyndighederne og vejlede alle
ansatte, som var involveret i forberedelserne. Taskforcen organiserede det tekniske
arbejde inden for fem arbejdsområder (arbejdsområde 1-5), som fokuserede på
henholdsvis:
•

en første kortlægning af euroområdets banksystem (arbejdsområde 1)

•

SSM's retlige rammer (arbejdsområde 2)

•

udarbejdelse af en tilsynsmodel for SSM (arbejdsområde 3)

•

udarbejdelse af SSM's rammer for tilsynsrapportering (arbejdsområde 4)

•

de indledende forberedelser af den omfattende vurdering af kreditinstitutterne
(arbejdsområde 5).

Den 1-årige overgangsperiode i henhold til SSM-forordningen
SSM-forordningen trådte i kraft 3. november 2013. Ifølge forordningen fik ECB et år
til at oprette SSM før den formelle overtagelse af tilsynsopgaverne 4. november
2014. Det var travle måneder med det store forberedende arbejde, som bl.a.
omfattede:
•

etableringen af SSM's ledelsesstruktur

•

færdiggørelsen af lovrammen for SSM's tilsyn

•

udviklingen af SSM's tilsynsmodel

•

udviklingen af organisationen og ansættelsen af medarbejdere til at udføre
ECB's tilsynsopgaver.
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Samtidig hermed udførte ECB en omfattende vurdering af signifikante banker, hvor
de blev underlagt en grundig gennemgang af aktivkvaliteten og en stresstest.

2.1

Retsgrundlaget

2.1.1

SSM-rammeforordningen
I henhold til artikel 6, stk. 7, i SSM-forordningen skulle ECB vedtage og offentliggøre
en ramme for tilrettelæggelsen af de praktiske retningslinjer for samarbejdet mellem
ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for SSM. Denne ramme antog
form af en ECB-forordning (SSM-rammeforordningen), der blev offentliggjort 25. april
2014 og trådte i kraft 15. maj 2014.
SSM-rammeforordningen dækker de aspekter, som udtrykkeligt nævnes i SSMforordningens artikel 6, stk. 7, nemlig:
i)

en metode til at vurdere, hvilke institutter der er signifikante

ii)

samarbejdsprocedurer for tilsynet med signifikante kreditinstitutter

iii)

samarbejdsprocedurer for tilsynet med mindre signifikante kreditinstitutter.

SSM-rammeforordningen omhandler desuden aspekter, som ikke udtrykkeligt
fremgår af SSM-forordningens artikel 6, heriblandt spørgsmål i relation til
procedurerne for tilladelser, kvalificerede kapitalandele og indragelse af tilladelser
(kaldes i SSM-sammenhæng under ét "fælles procedurer" – se afsnit 3.4) samt
procedurerne for undersøgelsesbeføjelser, bestemmelserne om administrative
sanktioner for overtrædelser, makroprudentielt tilsyn og tæt samarbejde. I SSMrammeforordningen fastsættes også de vigtigste principper for retfærdig procedure i
forbindelse med vedtagelsen af ECB's tilsynsafgørelser, fx retten til at udtale sig og
aktindsigt.
SSM-rammeforordningen blev vedtaget efter en skriftlig offentlig høring, som forløb
fra 7. februar til 7. marts 2014. Desuden blev der 19. februar 2014 afholdt en offentlig
høring i ECB, hvor interessenter for første gang fik mulighed for at stille spørgsmål til
udkastet til retsakten. Da den sluttede, havde ECB modtaget 36 sæt bemærkninger.
Blandt respondenterne var europæiske og nationale markeds- og
banksammenslutninger, finansielle institutioner og kreditinstitutter, centralbanker og
tilsynsmyndigheder (uden for euroområdet), finansministre og jurister.
Bemærkningerne blev offentliggjort på ECB's websted.
De fleste bemærkninger var af teknisk art, idet der blev anmodet om præciseringer
og ændringer af specifikke bestemmelser. Dette tydede på en bred støtte til den
overordnede tilgang, som var foreslået i udkastet til SSM-rammeforordningen. De
emner, som gav anledning til flest spørgsmål, var bl.a. procedurereglerne for
vedtagelsen af ECB's tilsynsafgørelser (dvs. retten til at udtale sig, aktindsigt og
sprogordning), metoderne til at vurdere, om enheder under tilsyn er signifikante,
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pasprocedurer, ordningen med tæt samarbejde og mindre signifikante enheder under
tilsyns status.
Flere af respondenterne stillede også spørgsmål om, hvordan de fælles tilsynsteam
og inspektionerne på stedet fungerer, samt mere generelt om, hvordan SSM ville
fungere fra november 2014.
En redegørelse for resultatet af høringen blev offentliggjort i en feedbackmeddelelse
på ECB's websted, hvor de bemærkninger, der var indkommet under den offentlige
høring, blev gennemgået i detaljer, ligesom der blev givet en oversigt over de
ændringer af SSM-rammeforordningen, som høringen havde givet anledning til.

2.1.2

Afgørelser om listen over signifikante institutter
I henhold til SSM-forordningen og i overensstemmelse med de respektive
bestemmelser i SSM-rammeforordningen skal ECB afgøre, hvilke kreditinstitutter i
euroområdet der skal anses for signifikante. De enkelte kreditinstitutter skulle
meddeles deres status senest 4. september 2014, efter at de havde haft mulighed for
at udøve retten til at blive hørt. På den dato offentliggjorde ECB en liste over
signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante institutter på sit websted.

Signifikansvurdering
Vurderingen af signifikans, som blev foretaget af ECB i tæt samarbejde med de
kompetente nationale myndigheder, var baseret på de kriterier, der var opstillet i
SSM-forordningen og yderligere præciseret i SSM-rammeforordningen, som blev
vedtaget i april 2014 (se tabel 2).
Specifikt hvad angår kriteriet for signifikans på grundlag af grænseoverskridende
aktiviteter, der er anført i generelle vendinger i SSM-forordningen, blev følgende tre
betingelser indført i SSM-rammeforordningens artikel 59:
•

Moderselskabet til koncernen under tilsyn skal have etableret datterselskaber,
som er kreditinstitutter, i mere end én anden deltagende medlemsstat.

•

Koncernens samlede aktiver skal være over 5 mia. euro (denne betingelse
gælder også for signifikans på grundlag af kriteriet om "betydning på nationalt
niveau" for at udelukke små institutter, hvis eventuelle konkurs ikke ville have
nogen effekt, eller kun en lille effekt, på de respektive medlemsstater eller EU).

•

Koncernens grænseoverskridende aktiver i forhold til dens samlede aktiver,
eller dens grænseoverskridende passiver i forhold til dens samlede passiver,
overstiger 20 pct. Dette tal anses for at indikere, at grænseoverskridende
eksponeringer spredes over flere deltagende medlemsstater.
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Tabel 2
Signifikanskriterier
Størrelse

Dets aktivers samlede værdi overstiger 30 mia. euro

Økonomisk betydning

for økonomien i EU eller en deltagende medlemsstat (bl.a. samlede aktiver, der overstiger 5 mia. euro
og 20 pct. af en medlemsstats BNP)

Grænseoverskridende
aktiviteter

Den samlede værdi af dets aktiver overstiger 5 mia. euro, og dets grænseoverskridende
aktiver/passiver i mere end ét andet deltagende land udgør mere end 20 pct. af dets samlede
aktiver/passiver.

Direkte offentlig finansiel
støtte

Det har anmodet om eller modtaget finansiel støtte fra den europæiske stabilitetsmekanisme eller Den
Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet

Tre mest signifikante
institutter

Det er et af de tre mest signifikante kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat.

Tilsynsrådet indledte signifikansvurderingen i marts 2014 med indsamling og analyse
af de nødvendige oplysninger i tæt samarbejde med de relevante kompetente
nationale myndigheder. På grundlag af denne analyse meddelte ECB derefter de
pågældende institutter, at ECB påtænkte at anse dem for signifikante, og opfordrede
dem til at indgive kommentarer. Desuden offentliggjorde ECB et foreløbigt udkast til
en liste over signifikante institutter på sit websted.
Efter at have vurderet kommentarerne fra de institutter, som blev anset for
signifikante, vedtog ECB den fuldstændige liste over signifikante institutter. Hele
processen med vurdering af institutterne, udarbejdelse og vedtagelse af afgørelserne
og deres meddelelse på alle relevante officielle sprog til over 120 institutter og
koncerner indeholdt betydelige analytiske, retlige og logistiske udfordringer.
Udarbejdelsen af listen med de over 3.500 mindre signifikante institutter indebar
også en tæt kontakt med de kompetente nationale myndigheder. Den 4. september
offentliggjorde ECB den endelige liste over signifikante enheder under tilsyn og
mindre signifikante institutter på sit websted.
Resultatet af denne vurdering var, at 120 institutter eller koncerner blev anset for
signifikante. De relevante kriterier for signifikans, som anvendes på disse institutter,
fremgår af denne tabel:
Tabel 3
Resultatet af signifikansvurderingen
Kriterier for signifikans

Antal kreditinstitutter/koncerner

Størrelse

97

Betydning for økonomien

13

Grænseoverskridende aktiviteter

3

Et af de tre mest signifikante kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat

7

Alle disse institutter, med undtagelse af fire, gennemgik den omfattende vurdering.
•

Tre af disse fire var institutter, der blev anset for signifikante på grundlag af
kriteriet om grænseoverskridende aktiviteter, som der ikke var taget højde for i
fastlæggelsen af den omfattende vurderings omfang. Disse forholdsvis små
kreditinstitutter vil blive underlagt en omfattende vurdering i 2015 sammen med
andre institutter, som forventes at opfylde kriterierne for signifikans på grundlag
af data pr. ultimo 2014.
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•

Det fjerde var en filial af en bankkoncern, som ikke indgår i SSM og derfor ikke
var omfattet af den omfattende vurdering.

På den anden side blev i alt 11 institutter, der indgik i den omfattende vurdering,
klassificeret som mindre signifikante, primært på grund af opdaterede oplysninger om
deres størrelse (og under hensyntagen til, at der i forbindelse med den omfattende
vurdering blev anvendt et bufferinterval på 10 pct. under den formelle
størrelsesgrænse for at medtage alle potentielt signifikante institutter).

Særlige omstændigheder
I henhold til SSM-rammeforordningens artikel 70 kan der ved vurderingen af
institutternes signifikans være særlige omstændigheder, som begrunder, at en enhed
under tilsyn klassificeres som mindre signifikant, selv om kriterierne for klassifikation
som signifikant formelt er opfyldt.
Sammen med de relevante kompetente nationale myndigheder identificerede ECB
tre tilfælde, hvor institutter blev klassificeret som mindre signifikante, selv om de
opfylder de formelle kriterier.

Konsekvenser af Litauens indtræden i euroområdet
På baggrund af Rådet for Den Europæiske Unions formelle godkendelse af Litauens
indtræden i euroområdet pr. 1. januar 2015 meddelte ECB i december 2014 tre
litauiske institutter, at ECB påtænkte at anse dem for signifikante (på grundlag af
kriteriet om de "tre mest signifikante kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat").
Da der ikke var modtaget kommentarer fra disse institutter, besluttede ECB i januar
2015 at anse dem for signifikante.

Opdatering af listen
ECB skal mindst en gang årligt tage en enhed under tilsyns status som signifikant
eller mindre signifikant op til fornyet vurdering. Dette sker senere i 2015, når de data,
som kræves til vurderingen, foreligger (dvs. samlede aktiver i 2014). Desuden blev
ECB efter 4. september 2014 underrettet om ændringer i visse signifikante og mindre
signifikante institutters koncernstruktur. Som følge af disse meddelelser vedtog ECB
flere ændrede signifikansafgørelser (med ændringer vedrørende den relevante liste
over datterselskaber). Listen over signifikante enheder under tilsyn og mindre
signifikante institutter blev opdateret på grundlag af disse ændringer i februar 2015.
ECB vil også fremover løbende opdatere disse lister.

2.1.3

Adskillelsen mellem pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver
Ifølge SSM-forordningen skal ECB udføre sine tilsynsopgaver med det formål at
beskytte kreditinstitutternes sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet
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og i overensstemmelse med adskillelsesprincippet. Tilsynsopgaver bør udøves
fuldstændig adskilt fra pengepolitikken for at undgå interessekonflikter og sikre, at
den enkelte funktion udøves i overensstemmelse med de fastsatte mål.
Adskillelsesprincippet omfatter bl.a. adskillelse af formål, beslutningsprocedurer og
opgaver, herunder organisatorisk og proceduremæssig adskillelse på
styrelsesrådsniveau.

Gennemførelse af adskillelsesprincippet
I begyndelsen af 2014 gennemførte ECB en række foranstaltninger med henblik på
organisatorisk og proceduremæssig adskillelse, især adskillelse af
beslutningstagningen for pengepolitikken og banktilsynet. Der blev oprettet et
uafhængigt Tilsynsråd – der er adskilt fra ECB's styrelsesråd – til at udarbejde og
gennemføre afgørelser. Desuden blev ECB's forretningsorden ændret, så den
regulerer organisatoriske og proceduremæssige aspekter med relation til
Tilsynsrådet og dets samspil med Styrelsesrådet. Bl.a. blev det fastsat, at
Styrelsesrådets drøftelser af tilsynsspørgsmål holdes helt adskilt fra drøftelser om
andre spørgsmål med separate møder og dagsordner.
Adskillelsen er også gennemført på personaleplan med oprettelsen af fire
generaldirektorater og et sekretariat for Tilsynsrådet, der med hensyn til funktionelle
spørgsmål rapporterer til Tilsynsrådets formand og næstformand. Se nærmere i
afsnit 1.4.

ECB's afgørelse om adskillelse mellem den pengepolitiske funktion
og tilsynsfunktionen
I henhold til SSM-forordningen skal ECB desuden vedtage og offentliggøre alle
nødvendige interne regler med henblik på at sikre adskillelsen af på den ene side
tilsynsopgaverne og på den anden side de pengepolitiske opgaver og ECB's øvrige
opgaver, herunder regler vedrørende tavshedspligt og udveksling af oplysninger.
Den 17. september 2014 vedtog ECB en afgørelse om gennemførelsen af
adskillelsen mellem ECB's pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (afgørelse
ECB/2014/39), der trådte i kraft 18. oktober 2014.
Afgørelsen fokuserer på generelle principper og giver mulighed for mere specifikke
foranstaltninger med hensyn til interne procedurer. Den indeholder bl.a.
bestemmelser om organisatoriske aspekter og om udveksling af oplysninger mellem
de to områder.
Med hensyn til den organisatoriske adskillelse er det fastsat i afgørelsen, at ECB
kan oprette delte tjenester, der yder støtte til både den pengepolitiske funktion og
tilsynsfunktionen, for at sikre, at disse støttefunktioner ikke gentages, således at en
effektiv ydelse af tjenesterne garanteres, forudsat at en sådan støtte ikke vil føre til
interessekonflikter.
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Hvad angår udveksling af oplysninger mellem de to områder, gør afgørelsens
bestemmelser det muligt for ECB at udføre de forskellige opgaver på en effektiv
måde, samtidig med at det undgås, at de griber ubehørigt ind i hinanden, og med en
passende beskyttelse af fortrolige oplysninger. Især anføres det i afgørelsen, at
ECB's fortrolighedsordning vil være det primære grundlag for klassificeringen og
udvekslingen af oplysninger internt i ECB.
Udvekslingen af fortrolige oplysninger skal altid foregå ud fra "need to know"princippet og skal sikre, at de to områders politiske mål ikke sættes på spil. I tilfælde
af interessekonflikt træffer Direktionen afgørelse med hensyn til adgangsret til
fortrolige oplysninger.
For så vidt angår udveksling af fortrolige oplysninger mellem de pengepolitiske og
tilsynsmæssige afdelinger, er det fastsat i afgørelsen, at anonymiserede FINREP- og
COREP-data 2 samt fortrolige aggregerede oplysninger (som hverken indeholder
individuelle bankoplysninger eller politisk følsomme oplysninger) kan udveksles i
overensstemmelse med fortrolighedsordningen. Hvad angår rådata, fx tilsynsdata om
individuelle banker og vurderinger (navnlig vedrørende individuelle institutter eller
politisk følsomme oplysninger), vil adgangen være mere begrænset og skal
godkendes af Direktionen.
ECB implementerer den interne ramme for udvekslingen af oplysninger.
Alt i alt har ECB nu en meget solid ramme for forebyggelse af interessekonflikter
mellem dens pengepolitiske og dens mikroprudentielle opgaver.

2.2

SSM's tilsynsmodel
Der er gjort et vigtigt arbejde med udviklingen af en SSM-tilsynsmodel baseret på de
nationale tilsynsmyndigheders erfaringer. Der blev oprettet fælles tilsynsteam, som
klart er en af hovedhjørnestenene i SSM. Der blev udarbejdet en tilsynsmanual for
SSM's personale, der beskriver de processer, som skal anvendes i tilsynet med
bankerne. Manualen er allerede blevet opdateret. I september 2014 blev
vejledningen "Guide to banking supervision" offentliggjort. Heri forklares SSMtilsynsmodellen for enheder under tilsyn og offentligheden. Endelig blev de
operationelle rammer for den tilsynsmæssige overvågning og det indirekte tilsyn med
mindre signifikante institutter udviklet.

2.2.1

Tilsynsmanualen
Tilsynsmanualen er et dokument til internt brug for personalet. Manualen beskriver
de processer, procedurer og metoder, som skal anvendes i tilsynet med signifikante
2

FINREP (FINancial REPorting) og COREP (COmmon REPorting) er en del af EBA's
gennemførelsesmæssige tekniske standarder. FINREP varetager indsamlingen af finansielle
oplysninger fra banker og udgør et standardiseret format af deres årsregnskaber (balance,
resultatopgørelse og detaljerede bilag). COREP varetager indsamlingen, ligeledes i et standardiseret
format, af oplysninger vedrørende beregningen under søjle 1, dvs. oplysninger om kapitalgrundlag,
fradrag og kapitalkrav (kredit-, markeds- og operationelle risici) samt store eksponeringer.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed i 2014, marts 2015

34

og mindre signifikante institutter. Desuden beskrives procedurerne for samarbejdet
med kompetente nationale myndigheder fra deltagende medlemsstater og fra andre
lande.
Nogle af de emner, der behandles i manualen, er metoderne til tilsynskontrol- og
evalueringsprocessen (SREP), ekstern kontrol og kontrol på stedet, risikovurderinger
og modelvalideringer.
Tilsynsmanualen er af central betydning, idet den sikrer, at der anvendes de samme
tilsynsstandarder i hele bankunionen. Arbejdet med at udarbejde manualen supplerer
EBA's arbejde for at fremme harmonisering i EU.
Manualen blev udarbejdet på grundlag af den bedste tilsynspraksis i deltagende
medlemsstater. Den skal implementeres i alle deltagende medlemsstater for herved
at fremme den nødvendige konvergens i tilsynspraksis.
Tilsynsrådet godkendte i september 2014 en revideret udgave af tilsynsmanualen
med fokus på SREP, og denne udgave er anvendt som støtte i planlægningen af
aktiviteterne i 2015. Manualen revideres og forbedres løbende på grundlag af interne
evalueringer, internationalt anerkendte benchmarks og den internationale udvikling
på reguleringsområdet. Som sådan er den et levende dokument, som opdateres for
at afspejle udviklingen på markedet og inden for tilsynspraksis.

2.2.2

Guide to banking supervision
Den 29. september 2014 offentliggjorde ECB en vejledning med titlen "Guide to
banking supervision". Vejledningens offentliggørelse var et af ECB's centrale
implementeringsskridt i 2014 og et krav i den interinstitutionelle aftale mellem
Europa-Parlamentet og ECB.
Den indeholder en brugervenlig redegørelse for, hvordan SSM fungerer overordnet
set, og giver et overblik over de vigtigste tilsynsprocesser, -procedurer og -metoder,
som anvendes på signifikante og mindre signifikante kreditinstitutter. Eksempelvis
beskriver den de fælles tilsynsteams arbejde, og hvordan ECB Banktilsyns
forretningsområder skal interagere i de forskellige tilsynsprocesser. Formålet med
vejledningen, som bliver opdateret efter behov, er at give enheder under tilsyn en
bedre indsigt i SSM's centrale tilsynsprocesser.
Vejledningen er baseret på SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen og
foreligger på alle officielle euroområdesprog, også litauisk. Den er ikke et retligt
bindende dokument.

2.2.3

Fælles tilsynsteam
De fælles tilsynsteam varetager det løbende tilsyn med de signifikante
bankkoncerner og gennemførelsen af ECB's relaterede tilsynsafgørelser. De fælles
tilsynsteams ECB-komponent er en del af GD MS I og II, og de er SSM’s vigtigste
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operationelle værktøj i tilsynet med signifikante enheder. De består af medarbejdere
fra ECB og de kompetente nationale myndigheder, og deres arbejde koordineres af
en udpeget ECB-medarbejder (teamkoordinatoren) og en eller flere
underkoordinatorer i de kompetente nationale myndigheder.
De fælles tilsynsteam påbegyndte formelt deres arbejde 4. november 2014. Det
forberedende arbejde begyndte dog før den dato med at opstille og vurdere de
enkelte institutters tilsynshistorik og risikoprofil i særlige tilsynsmapper, som de
kompetente nationale myndigheder havde fremsendt. Forberedelserne omfattede
også kickoffmøder og opfølgende møder med de kompetente nationale myndigheder
og koncernerne under tilsyn. Teammedlemmerne fra ECB deltog desuden som
observatører i møder i tilsynskollegier og krisestyringsgrupper. Dette arbejde bidrog
til at fastlægge tilsynsprioriterne for hver enkelt koncern under tilsyn, kortlægge de
vigtigste risici, vurdere solvensen og planlægge tilsynsaktiviteter i 2015.
På nuværende tidspunkt arbejdes der på at gøre processerne mere effektive, og
arbejdet i teamene harmoniseres og udvikles, så de i højere grad bliver en samlet
enhed med et tættere samspil mellem medlemmerne.
Tilsynsmodellens indgribende karakter kommer bl.a. til udtryk i et tæt samspil ikke
kun med bankernes ledelse, men også deres bestyrelser og interne udvalg (især
risikoudvalg og revisionsudvalg), hvorved de fælles tilsynsteam danner sig et overblik
over enhedens strategi og risikoprofil og får en bedre indsigt i, hvordan de strategiske
beslutninger træffes. Heri indgår også en vurdering af rammen for risikovillighed og
af risikokulturen, der fra ledelsen spreder sig ned til forretningsområderne.
Figur 4
Arbejdsgangen i de fælles tilsynsteam
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De fælles tilsynsteam blev inddraget i de sidste faser af den omfattende vurdering,
hvor de meddelte bankerne de foreløbige resultater (som led i den såkaldte
tilsynsdialog), før de blev offentliggjort 26. oktober 2014. De fælles tilsynsteam var
også ansvarlige for at overvåge de opfølgende tiltag vedrørende såvel kvantitative
som kvalitative foranstaltninger. Denne overvågning – der blev indledt i 2014 – indgår
også i alle tilsynsprogrammer for 2015 (se afsnit 3.2.2).
De vigtigste opfølgningstiltag til den omfattende vurdering var overvågningen af:
i)

hensættelser, der indgår i regnskabet, omklassifikationer af kreditrisici og andre
kvantitative justeringer på baggrund af resultaterne af gennemgangen af
aktivkvaliteten

ii)

implementeringen af forslag vedrørende interne processer, IT-relaterede
konklusioner og andre kvalitative konklusioner

iii)

de kapitaldækningsplaner, som institutterne skulle fremlægge i tilfælde af
kapitalmangel

iv)

overholdelse af de foreslåede kapitalplaner.

Endelig stod de fælles tilsynsteam mere generelt for udarbejdelsen af SREPafgørelserne til gennemførelse i 2015, som afspejler resultaterne af den omfattende
vurdering.
Afsnit 3.1 giver et detaljeret overblik over opfølgningen af den omfattende vurdering.
Figur 5
De fælles tilsynsteams aktiviteter i 2014

• tilsynsdialog
• opfølgning: kapitalplan
(om fornødent)
• Input I SREP-afgørelser

Omfattende vurdering

Iværksættelse af
forberedelserne til
tisynsaktiviteterne i 2015

• SREP-afgørelser (inkl.
tilsynsforanstaltninger)
• Tilsynsprogram
• Risikovurderingssystemet

Som det fremgår af figur 5, var de fælles tilsynsteams
næststørste arbejdsområde iværksættelsen af
forberedelserne til tilsynsaktiviteterne i 2015 (se afsnit
3.2). Arbejdets tre hovedelementer var: SREPafgørelserne (Supervisory Review and Evaluation
Process) til gennemførelse i 2015, tilsynsprogrammet
(Supervisory Examination Programme) for 2015 og
afprøvningen i praksis af risikovurderingssystemet:

•
SREP-afgørelserne
De SREP-afgørelser, som blev udarbejdet i 2014 til
gennemførelse i 2015, og de relaterede
tilsynsforanstaltninger var først og fremmest baseret på
resultatet af den årlige kontrol og evaluering, som blev
udført af de kompetente nationale myndigheder, og på
resultaterne af den omfattende vurdering, herunder vurderingen af institutternes
kapitalplaner. Denne proces bidrog også i stor udstrækning til at fremme
teamenes integration, udvekslingen af oplysninger og synspunkter samt til at
øge den tilsynsrelaterede viden om og vurdering af den enkelte banks
risikoprofil. Hvor det var relevant, blev der indkaldt til tilsynskollegier, hvor EBA
også deltog.
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2.2.4

•

Tilsynsprogrammet
Da SREP var afsluttet, var denne en stor støtte ved udarbejdelsen af
tilsynsprogrammet, der fastlægger tilsynsaktiviteterne i 2015 med hensyn til
løbende tilsyn, inspektioner på stedet og interne modeller. Planlægningen skete
i tæt samarbejde med de horisontale tjenester i GD MS IV og de kompetente
nationale myndigheder for at sikre dækning af de områder, som de fælles
tilsynsteam har udpeget som de vigtigste prioriteter for 2015.

•

Risikovurderingssystemet
Risikovurderingssystemet er en metode til analyse og en ramme, der skal sikre,
at der tages højde for resultaterne af risikovurderinger, som er udført i løbet af
året. De fælles tilsynsteam har i et omfattende samarbejde med GD MS IV
løbende afprøvet hvert enkelt aspekt af risikovurderingssystemet i praksis med
det formål at finjustere metoden og identificere og korrigere metodologiske
problematikker.

Rammen for tilsynet med mindre signifikante kreditinstitutter
Takket være det arbejde, som blev udført i fællesskab af ECB – især GD MS III – og
de kompetente nationale myndigheder, blev der i 2014 gjort betydelige fremskridt
med etableringen af den operationelle ramme for den tilsynsmæssige overvågning
og det indirekte tilsyn med mindre signifikante institutter. Det overordnede mål er at
sikre SSM's helhed som ét tilsynssystem, der er kendetegnet ved en konsistent
anvendelse af høje tilsynsstandarder og et effektivt samarbejde mellem ECB og de
kompetente nationale myndigheder. Selv om ECB står for overvågningen af
systemets funktion, bevarer de kompetente nationale myndigheder det fulde ansvar
for det direkte tilsyn med mindre signifikante institutter.
Der er i alt ca. 3.500 mindre signifikante institutter i SSM-landene. Dette tal omfatter
mange forskellige banker med hensyn til størrelse, forretningsmodel og særlige
lokale karakteristika. Dertil kræves der tilsynsmodeller, der kombinerer lokalkendskab
med fælles metoder, og en samling af bedste praksis til anvendelse i SSM.
Det er også vigtigt at prioritere tilsynsaktiviteterne og sikre, at der er tilstrækkeligt
fokus på institutter, som anses for at have et højt risikoniveau og en betydelig
systemisk effekt. SSM har i første omgang udarbejdet en liste med 108 højt
prioriterede mindre signifikante institutter, der er udvalgt efter deres størrelse i deres
respektive lande, deres risikoniveau og deres forbundethed (fx på grund af deres
infrastrukturfunktion på det finansielle marked eller som udbydere af
betalingssystemer). Som beskrevet i afsnit 3.8 er tilsynet med disse institutter mere
indgående. Proportionalitetsprincippet er således indbygget i rammerne for tilsynet
med mindre signifikante institutter og afspejles konkret i den måde, hvorpå de
forskellige værktøjer til indirekte tilsyn anvendes.
Velfungerende informationsstrømme mellem ECB og kompetente nationale
myndigheder på alle niveauer, lige fra de tekniske aspekter af det daglige tilsyn til
politikdrøftelser på højeste ledelsesniveau, udgør rygraden i samarbejdet om tilsynet
med mindre signifikante institutter. Der er derfor gjort en stor indsats for at etablere
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de relevante fora og processer, som kan bidrage til udviklingen af en passende
samarbejdsramme inden for SSM.
Figur 6
Rammer for tilsynet med mindre signifikante institutter inden for SSM
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2.3

Ansættelse af personale

2.3.1

Rekrutteringsprocessen i SSM
Rekrutteringen af personale til SSM (med ca. 1.000 budgetterede stillinger) forløb
vellykket.
Fra 2. kvartal 2013 og gennem hele forberedelsesfasen fik ECB opbakning af
næsten 200 kolleger, som var midlertidigt udstationeret til ECB fra kompetente
nationale tilsynsmyndigheder. Lige efter sommeren 2014 var en kritisk masse af højt
kvalificerede ledere og tilsynspersonale blevet ansat i ECB, hvorved navnlig de
fælles tilsynsteam kunne påbegynde arbejdet som planlagt.
ECB modtog i alt ca. 22.000 ansøgninger til stillinger i de centrale tilsynsfunktioner.
Ansættelseskampagnen var tilrettelagt, så den var gennemsigtig,
konkurrencebaseret og "top down", således at lederne kunne ansætte personalet til
deres egne team. Udvælgelsen af kandidater tog sigte på at rekruttere de bedst
kvalificerede medarbejdere, hvad angår kompetencer, effektivitet og integritet. I den
meget krævende rekrutteringsproces skulle alle ansøgerne bevise, at de havde de
påkrævede solide tekniske kompetencer, men også adfærdsmæssige kompetencer
og lederevner, alt efter omstændighederne. Forskellige værktøjer og teknikker blev
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taget i brug til at vurdere de kvalifikationer og kompetencer, som krævedes til de(t)
relevante job, bl.a. online test, skriftlige øvelser, fremlæggelser og strukturerede
interview.
Ved indgangen til januar var mere end 960 af de i alt ca. 1.000 budgetterede
stillinger i ECB Banktilsyn og de relaterede fælles tjenester blevet besat med
personer fra alle EU-landene 3. Rekrutteringen fortsætter i 2015 for at besætte de
resterende stillinger.
Diagram 1
Rekruttering til SSM (inkl. fælles tjenester)
Den røde linje angiver SSM's driftsstart.
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Rekrutteringsprocessen mundede ud i ansættelsen af medarbejdere i en passende
blanding af nationaliteter, aldre, køn og baggrund. Af de nyansatte er 42 pct. kvinder
og 58 pct. mænd. Det nye personale har bragt et bredt udvalg af faglige erfaringer
med sig, men hovedparten kommer med en baggrund inden for centralbank- eller
tilsynsvirksomhed.

3

Nærmere bestemt var der budgetteret med 1.073,5 stillinger (omregnet til fuldtidsstillinger) til SSMarbejdet i 2014. Heraf er 984,5 faste stillinger, og 89 er tidsbegrænsede stillinger.
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Diagram 2
ECB's nyansatte tilsynsmedarbejderes faglige baggrund
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Adfærdskodeks for ECB's personale og ledelse
ECB's styrelsesråd skal i medfør af SSM-forordningen offentliggøre en
adfærdskodeks for ECB's personale og ledelse, der er involveret i banktilsyn. I 2014
udarbejdede ECB udkast til regler for etisk adfærd som led i en generel gennemgang
af det etiske grundlag, der gælder for alle ECB's medarbejdere. De relevante
afgørelser om ændring af ECB's ansættelsesvilkår og administrative bestemmelser
for personalet blev vedtaget henholdsvis 27. november og 3. december 2014. I
overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale orienterede ECB den
31. oktober 2014 Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg om de vigtigste
elementer i det ændrede etiske grundlag, før det blev vedtaget.
Det ændrede etiske grundlag blev offentliggjort på ECB's websted og i EU-Tidende
og trådte i kraft 1. januar 2015. Ændringen medfører bl.a. strengere regler med
henblik på at undgå interessekonflikter (herunder restriktioner efter fratræden) samt
regler vedrørende gaver og gæstfrihed, private finansielle transaktioner og
tavshedspligt. Endvidere oprettes et Compliance og Governance-kontor, som
vejleder alle ECB-medarbejdere og overvåger compliance.

2.4

Rammer for datarapportering
I 2014 fastlagde ECB de organisatoriske og tekniske strukturer, samt de nødvendige
processer, for regelmæssig og ad hoc-dataindsamling af statistik vedrørende
tilsynsopgaver.
Der blev oprettet en afdeling for Tilsynsrelateret Statistik under ECB's
Generaldirektorat for Statistik, som skal forvalte de forskellige datastrømme, der
kræves til de kvantitative risikorapporter. Afdelingens arbejde omfatter
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styringsrammen for forvaltning af data fra alle koncerner og individuelle institutter
under tilsyn, herunder koordinering, modtagelse, kvalitetsstyring og afstemning af
disse tilsynsdata. I denne henseende øgede det i betydelig grad mængden af
sammenlignelig information, da EBA's gennemførelsesmæssige tekniske standarder
for tilsynsrapportering trådte i kraft.

Trinvis metode
I henhold til EBA's afgørelse EBA/DC/090 skal de kompetente myndigheder
indberette fuldstændige data efter de gennemførelsesmæssige standarder på det
højeste konsolideringsniveau for et udsnit af banker. Hvad angår SSM, vil der blive
anvendt en trinvis metode, hvor institutterne indberetter data til de kompetente
nationale myndigheder som det første led i indberetningen, hvorefter disse
indberetter dataene til ECB. Hvad angår de signifikante institutter, vil ECB indberette
dataene til EBA.
Efter denne metode modtager, lagrer og udsender ECB de relevante data om
enhederne under direkte og indirekte tilsyn. Desuden udarbejder ECB afledt statistik
eller indikatorer for det kvantitative risikovurderingssystem samt opfylder andre
statistiske og analytiske behov, som ECB har. Generelt er det tilsynsstatistiske
arbejde en støtte for ECB Banktilsyn, som bidrager til yderligere udvikling og
harmonisering af tilsynsinformation i tæt samarbejde med EBA.

ECB's forordning om indberetning af finansielle oplysninger i
tilsynsøjemed
Udkastet til ECB's forordning om indberetning af finansielle oplysninger i
tilsynsøjemed blev udarbejdet i løbet af 2014. Formålet med denne forordning, som
blev vedtaget 17. marts 2015, er permanent at lukke nogle af de huller i dataene,
som stadig findes inden for tilsynsrapportering, og at øge harmoniseringen i de
deltagende medlemsstater. Fx er indberetning af finansielle oplysninger i
tilsynsøjemed kun obligatorisk for institutter, der anvender International Financial
Reporting Standards (IFRS) på konsolideret plan.
ECB's forordning tager sigte på at udvide den regelmæssige rapportering til at
omfatte de konsoliderede beretninger fra banker, der anvender nationale
regnskabsregler, samt til beretninger på institutniveau (dvs. som omfatter en enkelt
juridisk enhed), i overensstemmelse med kapitalkravsforordningen. Der er taget
behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet ved at skelne mellem forskellige
grupper rapporteringspligtige afhængig af, om de er signifikante eller mindre
signifikante, indberetter på konsolideret eller individuelt grundlag, og hvorvidt deres
samlede aktiver er over eller under en tærskelværdi på 3 mia. euro.
ECB's forordning berører ikke de regnskabsstandarder, som anvendes af koncerner
og enheder under tilsyn i deres konsoliderede regnskaber eller årsregnskaber,
ligesom det heller ikke ændrer de regnskabsstandarder, der skal anvendes til
tilsynsrapporteringen. Desuden er EBA, i overensstemmelse med
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kapitalkravsforordningen, blevet underrettet om, at ECB – som den kompetente
myndighed – vil gøre brug af sin beføjelse til at indsamle tilsynsmæssige finansielle
informationer, også på individuelt niveau og for banker, der ikke anvender IFRS, fra
signifikante koncerner under tilsyn, som fastsat i de gennemførelsesmæssige
tekniske standarder om tilsynsrapportering.
Udkastet til forordning var i offentlig høring fra 23. oktober til 4. december 2014. Der
blev i denne periode modtaget i alt 21 høringssvar.

Det tilsynsmæssige bankdatasystem (SUBA)
Til udførelsen af de tilsynsstatistiske opgaver anvendes de værktøjer, som indgår i
det tilsynsmæssige bankdatasystem. Med dette nye system, der blev udviklet i tæt
samarbejde med de kompetente nationale myndigheder, etablerede ECB de
relevante datastrømme og udviklede en række procedurer for indsamlingen af
tilsynsmæssige bankdata og metadata og deres lagring, behandling (herunder
validering og konsistenskontrol), beskyttelse af fortroligheden og grundlæggende
formidling.

Ad hoc-dataindsamling
En anden vigtig opgave i 2014 var at udforme rapporteringsrammen for ikkeharmoniserede datakategorier, dvs. kategorier, der ikke er omfattet af de
gennemførelsesmæssige tekniske standarder om tilsynsrapportering inden for
kapitalkravsforordningen, udviklet af EBA, og som er forenelige med princippet om
maksimal harmonisering inden for kapitalkravsforordningen. Yderligere ad hoctilsynsmæssige rapporteringskrav har til formål at komplettere datasættene ifølge de
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at sikre, at SSM har alle de data
om enheder under tilsyn, som kræves.
En af de største udfordringer i forbindelse med det forberedende arbejde før
november 2014 var at teste den generelle tilgængelighed af data i de forskellige
lande og udarbejde en testcase til SSM's risikovurderingsmetode. Til dette formål
blev der iværksat pilotprojekter, som blev til byggestenene i den nuværende
indsamling af ikke-standardiserede data, som varetages af Afdelingen for
Tilsynsrelateret Statistik.
De overførselsstandarder og procedurer, der var udarbejdet til systemet for
behandlingen, valideringen og formidlingen af ad hoc-dataindsamling, blev gradvis
opgraderet.

2.5

Informationsteknologi
Blandt de IT-løsninger, der blev udviklet i forbindelse med oprettelsen af SSM, var:
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•

Information Management System (IMAS)
IMAS er det primære værktøj for de fælles tilsynsteam og de team, der udfører
inspektion på stedet, idet det udgør det tekniske grundlag for harmoniserede
processer og et konsistent tilsyn med kreditinstitutterne. Især i den første fase af
SSM har systemet været en vigtig faktor, der sikrer, at alle fælles tilsynsteam
anvender de fælles metoder og standarder. Et større tiltag i forbindelse med
ibrugtagningen af IMAS i november 2014 var undervisning af alle
tilsynsførende, som arbejder inden for SSM-rammerne, både i ECB og i de
kompetente nationale myndigheder, hvilket var over 3.000 brugere. På grund af
de mange informationer, der skal indsamles, er dette værktøj stadig ved at blive
implementeret.

•

Dataindsamling, datakvalitetsstyring og analyse
Første udgave af det tilsynsmæssige bankdatasystem (SUBA) blev taget i brug i
slutningen af juli 2014 (se afsnit 2.4). Det primære formål med dette system er
at sætte ECB i stand til at modtage specifikke tilsynsdata fra alle SSM-lande på
grundlag af XBRL-formatet i overensstemmelse med EBA's rammer for
gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

•

Støtte til gebyrrammen
IT-kravene i forbindelse med inddrivelsen af gebyrer blev defineret, bl.a. under
hensyntagen til resultatet af den offentlige høring om udkastet til ECB's
forordning om tilsynsgebyrer. Der blev udarbejdet en selvbetjeningsportal, hvor
bankerne kan vedligeholde deres egne (regnskabs)data til brug for
opkrævningen af gebyrer, som gør det muligt at foretage den første indsamling
af data fra gebyrbetalerne i 1. kvartal 2015. Desuden blev arbejdet på en
løsning til beregning af gebyrer indledt. Udviklingen af løsningen er påbegyndt i
begyndelsen af 2015, således at den kan anvendes ved udarbejdelsen og
behandlingen af de første fakturaer, som skal betales i 3. kvartal 2015.

•

Samarbejde, workflow og informationsstyring
IT-projektet til forvaltning af kontaktoplysningerne for institutter under tilsyn og
behandling af eventuelle forespørgsler fra disse er ved at blive implementeret.
Der er allerede gjort betydelige fremskridt, og de første dele af projektet blev
taget i brug i august 2014. For at foregribe den ventede øgede belastning på
grund af SSM vil der også blive foretaget vurderinger af infrastrukturen og
dokumentforvaltningssystemets kapacitet.

•

Fælles IT-tjenester
ECB's kapacitet måtte tilpasses den stærkt øgede brugertrafik.
At alle kompetente nationale myndigheder kunne oprette forbindelse til
ESCB's/Eurosystemets IT-infrastruktur (CoreNet) var en vigtig faktor. Der blev
indført forskellige løsninger, herunder permanent eller midlertidig forbindelse til
de respektive nationale centralbanker eller en direkte forbindelse, hvilket først
bliver muligt, når den nye version af CoreNet-infrastrukturen tages i brug i
1. kvartal af 2015.
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Til udveksling af fortrolige e-mail og dokumenter mellem signifikante institutter
og ECB blev det på grund af tidspresset valgt som løsning at anvende e-mail via
TLS-protokollen ("Transport Layer Security" 4). Implementeringen af denne
protokol foregår i tæt samarbejde med de signifikante institutter.

2.6

Den omfattende vurdering

2.6.1

Rækkevidde, formål og tilrettelæggelse
Den omfattende vurdering, som i henhold til SSM-forordningen skulle udføres for de
130 banker, der forventedes at være signifikante, var et tilsynsmæssigt tiltag af hidtil
uset rækkevidde og dybde. Vurderingen blev indledt i efteråret 2013 og afsluttet med
offentliggørelsen af resultaterne 26. oktober 2014. Vurderingen var en vigtig milepæl
ved SSM's start, som beviste, at det nye system kan håndtere et projekt af enormt
omfang og fuldføre det med resultat inden for en særdeles krævende tidsramme (se
også rapporten Aggregate report on the comprehensive assessment, der blev
offentliggjort i oktober 2014).
Den omfattende vurdering bestod af en gennemgang af aktivkvaliteten og en
stresstest og havde tre primære mål:
•

at skabe gennemsigtighed ved at forbedre kvaliteten af de foreliggende
oplysninger om bankernes tilstand

•

at identificere og om nødvendigt implementere korrigerende foranstaltninger

•

at skabe tillid ved at forsikre alle interessenter om, at bankerne er
grundlæggende sunde og pålidelige.

4

Transport Security Layer (TSL) er en sikkerhedsmekanisme til beskyttelse af e-mail, der sendes via et
offentligt netværk, fx internettet.
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Figur 7
Gennemgangen af aktivkvaliteten - de vigtigste tal
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Gennemgangen af aktivkvaliteten var en
øjebliksvurdering af nøjagtigheden af bankernes
bogførte aktivværdier pr. 31. december 2013 og
dannede udgangspunkt for stresstesten.
Gennemgangen af aktivkvaliteten blev udført af ECB
og kompetente nationale myndigheder efter ensartede
metoder og ud fra harmoniserede definitioner. Under
gennemgangen af aktivkvaliteten var der et
minimumskrav til bankernes egentlige kernekapital på
8 pct. Figur 7 giver et billede af gennemgangens
omfang.
Som led i gennemgangen af aktivkvaliteten blev der
foretaget en detaljeret gennemgang aktiv for aktiv af
over 800 specifikke porteføljer, der udgjorde 57 pct. af
bankernes risikovægtede aktiver.
Stresstesten var en fremadrettet undersøgelse af,
hvor modstandsdygtig bankernes solvens var over for
to hypotetiske scenarier, som også var baseret på nye
informationer, der var fremkommet af gennemgangen
af aktivkvaliteten. Stresstesten blev udført af de
deltagende banker, ECB og kompetente nationale
myndigheder, i samarbejde med EBA, som også,
sammen med ECB og Det Europæiske Udvalg for
Systemiske Risici (ESRB), udformede fælles metoder
for hele EU. I basisscenariet skulle bankerne fastholde
en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på mindst
8 pct. I det negative scenario skulle de fastholde en
CET1 på mindst 5,5 pct.

For at sikre konsistens og ligebehandling igennem hele gennemgangen af
aktivkvaliteten og stresstesten udførte centrale ECB-team en uafhængig
kvalitetssikring af bankernes og de kompetente nationale myndigheders arbejde.
ECB var i tæt kontakt med de kompetente nationale myndigheder og svarede på
over 8.000 spørgsmål om metoder og processer.
ECB foretog en kritisk gennemgang af resultaterne ud fra et SSM-perspektiv ved
brug af sammenlignende benchmarking og tog kontakt til kompetente nationale
myndigheder, hvis der opstod særlige spørgsmål, som skulle undersøges. Hvor det
var nødvendigt, foretog ECB kvalitetssikringsjusteringer af de stresstestresultater,
som bankernes forelagde, for at sikre tilstrækkeligt konservative resultater i tråd med
den fælles metodologi og opretholde lige vilkår. Over 100 eksperter fra ECB, med
støtte fra eksterne fagfolk, deltog i denne kvalitetssikringsproces.
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2.6.2

Resultatet af den omfattende vurdering
Gennemgangen af aktivkvaliteten resulterede i samlede justeringer på 47,5 mia. euro
af de deltagende bankers bogførte aktivværdier pr. 31. december 2013.
Disse justeringer udsprang primært af aktiver bogført ifølge periodiseringsprincippet,
især justeringer af specifikke hensættelser til ikke-detaileksponeringer. Desuden blev
beholdninger af misligholdte engagementer øget med 135,9 mia. euro (en forøgelse
på 18 pct.) i alle institutter omfattet af vurderingen, da definitionerne af misligholdte
engagementer blev justeret til et harmoniseret og sammenligneligt grundlag,
herunder undersøgelsen af henstand som en faktor, der udløser status som
misligholdte engagementer. Foruden de direkte justeringer af aktuelle bogførte
værdier blev resultatet af gennemgangen af aktivkvaliteten også afspejlet i
fremskrivningen af bankernes kapitaldækning i hypotetiske scenarier i stresstesten.
Den omfattende vurdering påviste en samlet kapitalmangel på 24,6 mia. euro. Fra
1. januar til 30. september 2014 rejste deltagende banker i alt 57,1 mia. euro i
kapital, hvorved den påviste kapitalmangel blev reduceret tilsvarende. Efter
medregning af disse kapitalforanstaltninger blev manglen reduceret til 9,5 mia. euro
fordelt på 13 banker.
Kapitalbehovet for hver enkelt af de 25 banker med kapitalmangel fremgår af tabel 4.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed i 2014, marts 2015

47

Tabel 4
Banker med kapitalmangel efter den omfattende vurdering
Kapitalmangel ifølge den
samlede rapport

GD MSI/II
Bank

CET1,
udgangspunkt

CET1
efter
gennemgang
af
aktivkvaliteten

CET1,
basisscenario

CET1, negativt
scenario

I pct.
(risikovægtede
aktiver som i
det negative
scenario)

( I mio. euro)

Netto justeret
kapitalgrundlag
rejst indtil K3
2014 ifølge den
samlede rapport
(mio. euro)

Banker1 med kapitalmangel ultimo 2013, der var dækket i K3 2014
Cooperative Central Bank

-3,7 %.

-3,7 %.

-3,2 %.

-8,0 %.

-13,5 %.

1.169

1.500

Central Bank of Cyprus

10,4 %.

7,3 %.

7,7 %.

1,5 %.

-4,0 %.

919

1.000

Veneto Banca

7,3 %.

5,7 %.

5,8 %.

2,7 %.

-2,8 %.

714

740

Banco Popolare

10,1 %.

7,9 %.

6,7 %.

4,7 %.

-1,3 %.

693

1.760

Piraeus Bank

13,7 %.

10,0 %.

9, 0 %.

4,4 %.

-1,1 %.

660

1.000

Banca Popolare di Sondrio

8,2 %.

7,4 %.

7,2 %.

4,2 %.

-1,3 %.

318

340

Münchener Hypothekenbank

6,9 %.

6,9 %.

5,8 %.

2,9 %.

-2,6 %.

229

410

15,2 %.

14,7 %.

12,7 %.

3,4 %.

-2,1 %.

200

200

C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat

5,7 %.

5,7 %.

5,7 %.

5,5 %.

-2,3 %.

130

250

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

9,2 %.

8,4 %.

8,3 %.

5,2 %.

-0,3 %.

130

760

Liberbank

8,7 %.

7,8 %.

8,5 %.

5,6 %.

-0,2 %.

32

640

Credito Valtellinese2

8,8 %.

7,5 %.

6,9 %.

3,5 %.

-2,0 %.

377

415

5.571

9.015

AXA Bank Europe

I ALT

Banker1 med kapitalmangel ultimo 2013, som har midlerne til at dæmpe virkningerne uden at skulle rejse kapital, også i henhold til den samlede rapport om den omfattende
vurdering
National Bank of Greece

10,7 %.

7,5 %.

5,7 %.

-0,4 %.

-5,9 %.

3.433

2.500

Dexia3

16,4 %.

15,8 %.

10,8 %.

5,0 %.

-0,6 %.

340

-

Nova Ljubljanska banka

16,1 %.

14,6 %.

12,8 %.

5,0 %.

-0,5 %.

34

-

Nova Kreditna Banka Maribor

19,6 %.

15,7 %.

12,8 %.

4,4 %.

-1,1 %.

31

-

Eurobank

10,6 %.

7,8 %.

2,0 %.

-6,4 %.

-11,9 %.

4.630

2.860

8.468

5.360

I ALT

Banker1 med en kapitalmangel, som skal være dækket inden for seks eller ni måneder ved brug af godkendte foranstaltninger, som er nærmere beskrevet i kapitalplanerne
Banca Popolare di Milano

7,3 %.

6,9 %.

6,5 %.

Banca Popolare di Vicenza

9,4 %.

7,6 %.

Monte dei Paschi di Siena

10,2 %.

7,0 %.

Banca Carige

4,0 %.

-1,5 %.

684

520

7,5 %.

3,2 %.

-2,3 %.

683

460

6,0 %.

-0,1 %.

-5,6 %.

4.250

2.140

5,2 %.

3,9 %.

2,3 %.

-2,4 %.

-7,9 %.

1.835

1.020

Banco Comercial Português

12,2 %.

10,3 %.

8,8 %.

3,0 %.

-2,5 %.

1.137

-10

Oesterreichischer Volksbanken-Verbund

11,5 %.

10,3 %.

7,2 %.

2,1 %.

-3,4 %.

865

-

permanent tsb

13,1 %.

12,8 %.

8,8 %.

1,0 %.

-4,5 %.

855

-

Hellenic Bank

7,60 %.

5,20 %.

6,20 %.

-0,50 %.

-5,99 %.

277

100

I ALT

10.586

4.230

SAMLET BELØB

24.625

18.605

1 Data fra Comprehensive Assessment Aggregate Report (ECB), oktober 2014.
2 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ("Credito Valtellinese") anses for et mindre signifikant institut og er under ECB's indirekte tilsyn inden for SSM.
Kapitalmanglen er allerede blevet afhjulpet med godkendte foranstaltninger.
3 I betragtning af dette instituts velordnede afviklingsplan, idet det er omfattet af en statsgaranti, er det ikke nødvendigt at rejse kapital på baggrund af den omfattende vurderings
resultater.

Tallet for kapitalmangel giver kun et delvist billede af det samlede resultat af
vurderingen. Der skal også tages højde for den forventede kapitalændring under hele
den omfattende vurdering (som følge af både gennemgangen af aktivkvaliteten og
stresstesten). I stresstestens negative scenario ventedes bankernes samlede
disponible kapital at blive reduceret med 215,5 mia. euro (22 pct. af de deltagende
bankers kapital), og risikovægtede aktiver ventedes at blive øget med ca. 860 mia.
euro inden 2016. Når dette medtages som et kapitalkrav i form af en tærskelværdi,
bliver den samlede virkning på kapitalen på 262,7 mia. euro i det negative scenario.
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Denne virkning på kapitalen medførte et fald i CET1 for medianen af deltagende
banker med 4,0 procentpoint fra 12,4 pct. til 8,3 pct. i 2016.
Diagram 3
Den omfattende vurderings samlede virkning på kapitalen (gennemgang af
aktivkvaliteten + negativt scenario)
(CET1 i mia. euro)
300
250

47,2

200
150
181,7
100

262,7
215,5

50
0

33,8
Effekt af gennemgangen Kapitalnedgang som
af aktivkvaliteten¹
følge af stresstest

Scenario med
kapitalforringelse

Yderligere kapitalkrav
Scenario med
pga. en stigning i
kapitalforringelse plus
risikovægtede aktiver effekten på kapitalkravet
(fra gennemgangen af
aktivkvaliteten og
stresstest)

1 Justering ifølge gennemgangen af aktivkvaliteten efter skatteeffekter og porteføljegarantiudligninger
Note: Effekten på kapital til rådighed såvel som krævet kapital er beregnet pr. 2016 inden for det negative stresstesttscenario.

Disse resultater beviser, at det negative scenario var det hårdeste scenario af alle
hidtil gennemførte stresstest for hele EU. Det makrofinansielle stress forløb over tre
år og ikke to som i tidligere test, hvilket gjorde det endnu hårdere relativt set.
I den omfattende vurdering lykkedes det i væsentlig grad at øge bankbalancernes
gennemsigtighed ved at offentliggøre resultater for hver enkelt bank i meget
detaljerede oplysningsskemaer. Kravet om, at banker med kapitalmangel skal rette
op på manglen inden for seks eller ni måneder, alt efter årsagen, er en stærkt
motiverende faktor for at indlede en balanceforbedring. Begge dele vil sandsynligvis
bidrage til at øge alle interessenters tillid til, at euroområdets banksektor er
grundlæggende solid.
Afsnit 3.1 indeholder flere oplysninger om opfølgningen af den omfattende vurdering.
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3

Den praktiske gennemførelse af SSM
ECB overtog formelt tilsynsopgaverne 4. november 2014, et år efter SSMforordningens ikrafttrædelse. Opfølgningen af resultaterne af den omfattende
vurdering, som blev offentliggjort 26. oktober 2014, var det naturlige udgangspunkt,
men der blev også taget andre vigtige skridt i denne operationelle fase, fx med
forberedelsen af tilsynsarbejdet i 2015, udviklingen af metoder til alle horisontale og
specialiserede opgaver og etableringen af rammerne for samarbejdet med de
kompetente nationale myndigheder om tilsynet med mindre signifikante institutter.

3.1

Opfølgningen af den omfattende vurdering
Den omfattende vurdering forsynede SSM med en meget omfattende mængde data
og kvalitative informationer om de institutter, som er underlagt ECB's direkte tilsyn.
De fælles tilsynsteam havde således et solidt grundlag for at overtage tilsynsansvaret
4. november 2014.
En af de vigtigste opgaver for de fælles tilsynsteam efter offentliggørelsen af de
endelige resultater af den omfattende vurdering var at inkorporere hele spektret af
relevante konklusioner i deres regelmæssige aktiviteter. I denne periode førte de
fælles tilsynsteam indgående drøftelser med institutterne om de detaljerede
konklusioner.

3.1.1

Inkorporering i SREP-afgørelserne til gennemførelse i 2015
Hvad angår banker under ECB's direkte tilsyn, blev resultaterne af den omfattende
vurdering afspejlet i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP), der anvendes
som retningslinje for tilsynskontrollen med kreditinstitutter. Resultatet af SREP er
grundlaget for afgørelsen af, hvorvidt der bør anvendes yderligere
tilsynsforanstaltninger, fx i form af yderligere krav til enheden under tilsyn med
hensyn til specifikt kapitalgrundlag, oplysning eller likviditet (se også afsnit 3.2)
De søjle 2-foranstaltninger, som bankerne skulle gennemføre ifølge SREPafgørelserne, var således en følge af to forskellige arbejdsgange, idet de var relateret
til i) konklusioner vedrørende problematikker, der var identificeret under det løbende
tilsyn gennem året, og ii) konklusioner, der var en direkte følge af den omfattende
vurdering. Konklusionerne supplerede hinanden, da den omfattende vurdering ikke
var udformet, så den dækkede alle risikotyper. Eksempelvis var likviditetsrisiko kun
dækket af det løbende tilsyn.
Opfølgningen af den omfattende vurdering drejede sig ikke kun om dens kvantitative
konklusioner. I en række tilfælde afslørede de problemer, bankerne havde med at
frembringe de nødvendige data til gennemgangen af aktivkvaliteten, strukturelle
svagheder i deres datasystemer. Dette var især tilfældet for institutter, som for nylig
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var fusioneret med eller havde overtaget andre banker. Som følge heraf tog de fælles
tilsynsteam det presserende behov for at forbedre disse bankers systemer med i
deres planlægning.

3.1.2

Konsekvenser for bankernes regnskaber i 2014
De kvantitative konklusioner fra gennemgangen af aktivkvaliteten skulle i videst
muligt omfang afspejles i bankernes regnskab. De vigtigste konklusioner af
gennemgangen af aktivkvaliteten vedrørte:
•

omklassifikationer fra "ikke-misligholdte" til "misligholdte" engagementer og
hensættelser for individuelle kreditporteføljer, som var gennemgået

•

kollektive hensættelsesstrategier og underliggende hensættelsesmodeller
eller -processer

•

kreditværdijusteringsmodeller og -processer.

For at sikre en fælles forståelse førte ECB indgående drøftelser med de største
revisionsfirmaer om den mest hensigtsmæssige tilgang til de forskellige konklusioner
vedrørende bankernes regnskaber. Derefter fulgte de fælles tilsynsteam op på visse
spørgsmål med selve bankerne.
I december 2014 mødtes de fælles tilsynsteam med de relevante banker for at drøfte
implementeringen af korrigerende foranstaltninger og prudentielle eller
regnskabsmæssige justeringer. Alle institutter, som deltog i gennemgangen af
aktivkvaliteten, fik et sammendrag af gennemgangens konklusioner opdelt efter type
og portefølje samt yderligere oplysninger om resultatet af gennemgangen af de
enkelte udlånsporteføljer.
Ved udgangen af januar 2015 forelagde bankerne ECB et skriftligt svar vedrørende
hver enkelt af de krævede korrigerende foranstaltninger med angivelse af, hvordan
de påtænkte at efterleve dem. Ligeledes i januar 2015 kontaktede de fælles
tilsynsteam den eksterne revisor for at indhente en uafhængig vurdering af
problematikker og foreslåede foranstaltninger. Endelig foretog de fælles tilsynsteam
tlisynskontroller, hvorved de kunne gennemføre en tæt overvågning af bankernes
implementering af resultaterne af gennemgangen af aktivkvaliteten og anvende
tilsynsforanstaltninger eller andre oplysningskrav, hvor det var hensigtsmæssigt.

3.1.3

Kapitalplaner
Den omfattende vurdering viste, at 25 bankers kapitalprocent lå under de relevante
tærskler (på 8 pct. for gennemgangen af aktivkvaliteten og stresstestens
basisscenario og på 5,5 pct. for stresstestens negative scenario). Disse banker blev
anmodet om at forelægge kapitalplaner senest to uger efter offentliggørelsen af
resultaterne med nærmere angivelse af, hvordan kapitalmanglen ville blive udbedret.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed i 2014, marts 2015

51

Bankerne skal dække de påviste kapitalmangler senest seks måneder efter
offentliggørelsen af de mangler, som følger af gennemgangen af aktivkvaliteten eller
basisstresstestscenariet og senest ni måneder, efter at de er påvist i det negative
stresstestscenario. De seks/ni måneder tælles fra offentliggørelsen af resultaterne af
den omfattende vurdering i oktober 2014.
Som meddelt under den omfattende vurdering forventes bankernes kapitalplaner at
gøre brug af private finansieringskilder til at styrke deres kapitalposition og nå de
krævede mål, herunder:
•

tilbageholdt overskud

•

reducerede bonusudbetalinger

•

nye udstedelser af kernekapital

•

passende stærk betinget kapital

•

salg af udvalgte aktiver til markedspris eller reduktion af risikovægtede aktiver
(RWA) forbundet med omstruktureringsplaner aftalt med EuropaKommissionen.

Alle banker forelagde de krævede kapitalplaner inden for to uger efter
offentliggørelsen af resultaterne. De fælles tilsynsteam vurderede, hvorvidt de
foranstaltninger, der var beskrevet i kapitalplanerne, opfyldte kriterierne for
begrænsende foranstaltninger og var tilstrækkelige til at dække manglen. Om
nødvendigt krævede de yderligere foranstaltninger.
I december 2014 tog Tilsynsrådet de endelige kapitalplaner fra de banker, hvor der
var blevet påvist kapitalmangel, til efterretning sammen med de relaterede forslag fra
de fælles tilsynsteam. Forslagene blev inkorporeret i SREP-afgørelserne. ECB
Banktilsyn vil nøje følge implementeringen af kapitalplanerne inden for den seks eller
ni måneders frist, som bankerne har fået.

3.1.4

Overvågning af korrigerende foranstaltninger
De fælles tilsynsteam vurderede alle planlagte kapitalforanstaltninger for at se, om de
var realistiske, bæredygtige og troværdige. I mange tilfælde foregik drøftelserne med
bankerne ad flere omgange. Hvor det er nødvendigt, er kapitalplanforanstaltningerne
i SREP-afgørelserne blevet meddelt institutterne. Opfølgningen begyndte som en del
af det løbende tilsyn med enheden. De fælles tilsynsteam overvågede
implementeringen af disse foranstaltninger i en løbende dialog med bankerne med
inddragelse af eksisterende tilsynskollegier, hvor dette var hensigtsmæssigt.
Ud over at overvåge implementeringen af kapitalplanforanstaltningerne, foretog de
fælles tilsynsteam også en grundig kontrol af, at konklusionerne af gennemgangen af
aktivkvaliteten var blevet inkorporeret i bankernes regnskaber. Hvor det var relevant,
blev yderligere regnskabsmæssige hensættelser drøftet med revisorerne og
bankernes ledelse, og der blev inkorporeret prudentielle hensættelser enten i
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bankernes regnskaber eller i SREP-afgørelserne. Endelig drøftede de fælles
tilsynsteam med bankerne, hvilke foranstaltninger der kunne anvendes til at håndtere
alle påviste svagheder.

3.1.5

Nationale valgmuligheder og skøn
Et andet vigtigt aspekt, som blev fremhævet af den omfattende vurderings resultater,
var effekten af nationale valgmuligheder og skøn i CRD IV-pakken, som havde vist
sig at have en stor indvirkning på kvaliteten af individuelle bankers CET1, og på, hvor
konsistent definitionen heraf var i de forskellige medlemsstater.
Disse valgmuligheder og skøn giver enten medlemsstaterne eller de relevante
kompetente myndigheder mulighed for at træffe visse valg med hensyn til
anvendelsen af reguleringsmæssige regler. Disse valg blev således truffet på
nationalt plan indtil november 2014. Da den omfattende vurdering blev gennemført
under de daværende lovrammer, blev de kompetente nationale myndigheders skøn
afspejlet i beregningerne af kapitalprocenterne, som senere blev sammenholdt med
de tærskelværdier, der var fastsat med henblik på at påvise kapitalmangel. Tidligere
nationale beslutninger (fx ved opstillingen af procenttal for fradrag i CET1-kapitalen i
indfasningen) havde således, og har stadig, konsekvenser for kapitalens
sammensætning og kvalitet. Dette førte til markante forskelle, navnlig med hensyn til
i hvor høj grad individuelle banker drager fordel af overgangsjusteringer af deres
CET1-beregning.
Der er nu oprettet et særskilt arbejdsområde, der skal se grundigt på
konsekvenserne af nationale valgmuligheder og skøn, som anvendes af kompetente
nationale myndigheder, og aflægge rapport til Tilsynsrådet.

3.2

Forberedelser af tilsynsaktiviteterne i 2015
Ved udgangen af 2014 havde forberedelserne af tilsynsaktiviteterne i 2015 nået to
vigtige milepæle, nemlig

3.2.1

•

udkastene til SREP-afgørelser til gennemførelse i 2015

•

den strategiske og operationelle planlægning for 2015, herunder de vigtigste
prioriteter for SSM.

SREP-afgørelserne
SREP er en overordnet proces, der gennemføres på årsbasis, og hvis primære
formål er at sikre, at ikke kun bankernes kapital og likviditet, men også deres interne
styring, strategier og processer er tilstrækkelige til at sikre en sund styring og
dækning af deres risici.
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SREP er det primære tilsynsinstrument til håndtering af hele rækken af disse risici på
grundlag af resultaterne af løbende tilsyn, inspektioner på stedet og andre
tilsynsaktiviteter. Inden for SREP har tilsynsmyndigheden beføjelse til at pålægge en
bred vifte af foranstaltninger, herunder yderligere kapital- og likviditetskrav og
ændringer af risikostyringspraksis. Disse foranstaltninger meddeles bankerne i
SREP-afgørelsen.
Da ECB først overtog tilsynsopgaverne 4. november 2014, er de SREP-afgørelser,
som er udarbejdet i 2014 (til gennemførelse i 2015), resultatet af en ekstraordinær
engangsprocedure:
•

Som led i den generelle overdragelse blev konklusionerne fra den SREP, som
blev udført af de kompetente nationale myndigheder, i vidt omfang integreret i
ECB's SREP-afgørelser.

•

SREP-afgørelserne var primært baseret på de kvantitative og kvalitative
resultater af den omfattende vurdering samt vurderingen af bankernes
kapitalplaner, hvor dette var relevant.

SREP-afgørelsen om kapital fastsætter det beløb, som i betragtning af instituttets
aktiviteter, og deres omfang og kompleksitet, sikrer en solid dækning af risici
svarende til mindstekravet i den omfattende vurdering. En af udfordringerne i
forbindelse med de SREP-afgørelser, der blev udarbejdet i 2014 (til gennemførelse i
2015), var kravet om at kombinere de mange forskellige kapitalkrav baseret på de
forskellige nationale metoder med en tilstrækkelig grad af konsistens med hensyn til
kravene til kapitalens omfang og kvalitet i hele SSM.
For at afgøre, om der skulle indgå specifikke likviditetskrav i SREP-afgørelserne (til
gennemførelse i 2015), gennemgik de fælles tilsynsteam de kompetente nationale
myndigheders forslag til afgørelser og deres evaluering af likviditets- og fundingrisici
meget nøje og besluttede at tilføje specifikke kvantitative eller kvalitative krav i
tilfælde, hvor dette var begrundet i væsentlige risici. En af udfordringerne forbundet
med at specificere likviditetsafgørelsen er, at mindstekravene til likviditet varierer
betydeligt mellem landene, hvor nogle kompetente nationale myndigheder har
vedtaget bindende krav, mens andre ikke har.
Drøftelserne om SREP-afgørelserne til gennemførelse i 2015 blev indledt i god tid før
4. november 2014 og blev forberedt af de fælles tilsynsteam. Set fra en
organisatorisk synsvinkel var processen med udarbejdelsen af SREP-afgørelserne et
vigtigt element i bestræbelserne på at fremme teamenes integration, udveksle
oplysninger og synspunkter og øge alle tilsynsteamenes tilsynsrelaterede viden og
perspektiv. Hvor det var relevant, blev der indkaldt til tilsynskollegier med deltagelse
af EBA.
Der vil blive anvendt en anden proces ved udarbejdelsen af SREP-afgørelserne til
gennemførelse i 2016. ECB Banktilsyn har udviklet en fælles metode, som udnytter
de kompetente nationale myndigheders tidligere erfaringer og bedste praksis.
Metoden er omtalt i tilsynsmanualen og beskrevet i Guide to Banking Supervision.
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Den er ved at blive afprøvet i praksis for at teste dens robusthed og identificere
områder, hvor den skal finjusteres (se også afsnit 3.3).
I overensstemmelse med EBA's retningslinjer om fælles procedurer og metoder til
SREP indeholder SSM's SREP:

3.2.2

•

risikovurderingssystemet til evaluering af kreditinstitutters risikoniveauer og
risikokontrol, som de fælles tilsynsteam har arbejdet tæt sammen med de
horisontale tjenester om, for med løbende afprøvninger af hvert enkelt aspekt at
identificere og finjustere potentielle problematikker med hensyn til den anvendte
metode

•

en omfattende gennemgang af institutternes proces til vurdering af den interne
kapital og proces til vurdering af den interne likviditet

•

en metode til kvantificering af kapital og likviditet, som evaluerer
kreditinstitutternes kapital- og likviditetsbehov på baggrund af risikovurderingens
resultater.

Strategisk og operationel planlægning for 2015
Resultatet af SREP er også en vigtig faktor i den strategiske og operationelle
planlægning. Den har bl.a. en direkte effekt på omfanget og grundigheden af de
aktiviteter, der udføres for et givet institut, både på stedet og eksternt.
Tilsynsprioriteterne for SSM i 2015, som blev godkendt af Tilsynsrådet i november
2014, fremmer samspillet mellem vertikale og horisontale tilsynsstrategier, samtidig
med at tematisk kontrol også har fået en vigtig rolle. Med udgangspunkt i
tilsynsprioriteterne og under behørig hensyntagen til kreditinstituttets risikoprofil og
systemiske relevans fastlægger tilsynsprogrammet for den enkelte signifikante bank
de primære tilsynsaktiviteter, som vil blive udført for at overvåge risici og håndtere
påviste svagheder. Tilsynsprogrammerne dækker:
•

løbende tilsynsaktiviteter udført af de fælles tilsynsteam

•

inspektioner på stedet

•

undersøgelser af interne modeller.

Arbejdet med udarbejdelsen af tilsynsprogrammerne for 2015 begyndte i
forberedelsesfasen og afsluttedes i december 2014. Arbejdet blev udført i fællesskab
af de fælles tilsynsteam og ECB's horisontale tjenester og blev koordineret af ECB's
Afdeling for Planlægning og Koordination af Tilsynsprogrammer (se afsnit 3.3.1).
Fra og med september 2014 blev planlægningen af tilsynsprogrammet for hvert
enkelt signifikant institut drøftet grundigt igennem i tilsynsteamene. Takket være de
kompetente nationale myndigheders indgående tilsynserfaringer med og viden om de
signifikante institutters risici har man i tilsynsprogrammerne kunnet drage fordel af
bottom up-informationer. For at sikre en effektiv resurseallokering og en streng og
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konsekvent tilgang til tilsynet med alle signifikante institutter varierer tilsynets
intensitet fra kreditinstitut til kreditinstitut afhængig af sandsynligheden for, at risici
realiseres, og deres effekt på enheden og på systemet som helhed.
Alle tilsynsprogrammer indeholder regelmæssige aktiviteter, som vil gå igen hvert år
uanset de økonomiske forhold. Tilsynsprogrammerne for 2015 omfatter:
•

tematiske aktiviteter, der afspejler tilsynsprioriteterne for 2015

•

de fælles tilsynsteams aktiviteter, som er skræddersyet til specifikke institutter.

Disse aktiviteter udføres ifølge en risikobaseret og forholdsmæssig tilgang.
Signifikante institutter klassificeres i risikokategorier, opdelt efter tilsynsniveau, der
afhænger af instituttets risikoscore, størrelse og kompleksitet. For hver risikokategori,
alt efter tilsynsniveau, er der defineret en række aktiviteter med tilhørende frekvens,
som er medtaget i tilsynsprogrammerne. Disse aktiviteter udgør mindsteniveauet for
tilsynet med hvert enkelt signifikant institut.

3.3

Opstilling af metoder for alle horisontale og
specialiserede tjenester
Etableringen af lige vilkår med hensyn til den tilsyns- og reguleringsmæssige
behandling af banker i alle deltagende medlemsstater er et vigtigt mål for SSM.
ECB's horisontale og specialiserede tjenester er ansvarlige for:
•

at fremme harmoniseringen af tilsynsstrategier

•

at fremme en indgribende tilgang til banktilsyn

•

at styrke samarbejdet og kommunikationen i og uden for SSM.

Under harmoniseringsbestræbelserne fokuseres der på områder, hvor der er
forskelle i nationale regler og praksis. I denne henseende registrerer ECB Banktilsyn
eksisterende national tilsynspraksis, udvikler standarder, tester og finjusterer
harmoniserede tilsynsmetoder, udfører kvalitetssikringskontrol og måler effektiviteten
af de implementerede foranstaltninger og trufne forholdsregler.
For at gøre det nemmere at udveksle oplysninger og koordinere ECB Banktilsyns og
de kompetente nationale myndigheders aktiviteter blev der oprettet ekspertnetværk
for hver afdeling inden for de horisontale og specialisere tjenester med eksperter fra
både ECB Banktilsyn og de kompetente nationale myndigheder i deltagende
medlemsstater. Disse netværk gør det nemmere at få adgang til den viden, som de
kompetente nationale myndigheder ligger inde med, og sikre bedste praksis, høje
standarder og en ensartet anvendelse af politikker.
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3.3.1

Planlægning
ECB's Afdeling for Planlægning og Koordination af Tilsynsprogrammer tager sig af
den overordnede strategiske og operationelle planlægning for SSM og overvåger
implementeringen af SSM's strategiske målsætninger og tilsynsarbejde i tæt
samarbejde med andre kolleger i ECB Banktilsyn.
For så vidt angår den strategiske planlægning, styrer afdelingen definitionen af
SSM's tilsynsprioriteter for det kommende år og fastsætter de årlige mindsteniveauer
for tilsynsarbejdet under hensyntagen til institutternes risikoprofil og systemiske effekt
samt de tematiske fokusområder, der er valgt i tilsynsprioriteterne.
Som led i den operationelle planlægning støtter afdelingen de fælles tilsynsteam i
udarbejdelsen af tilsynsprogrammet for hver enkelt signifikant bankkoncern under
ECB's direkte tilsyn og omsætter herved tilsynsprioriteterne i konkrete tilsynsopgaver
i tråd med de respektive mindsteniveauer for tilsynet. Desuden koordinerer
afdelingen planlægningsprocessen for det løbende tilsyn (eksternt), inspektioner på
stedet og undersøgelse af interne modeller.
Planlægningsafdelingen har også til opgave at overvåge implementeringen af
SSM's strategiske målsætninger og de årlige tilsynsopgaver, der er defineret. I denne
forbindelse har den påbegyndt udviklingen af overvågningsværktøjer såsom
situationsrapporter henvendt til forskellige målgrupper inden for ECB Banktilsyn samt
ledelsesinformationssystemer som fx et strategisk ledelsesdashboard. Med disse
værktøjer fås vigtige oplysninger, der kan anvendes i en kvalificeret ledelsesmæssig
beslutningstagning og til at støtte de fælles tilsynsteam og de medarbejdere i ECB
Banktilsyn, der som led i tilsynsprogrammet foretager undersøgelser på stedet og
undersøgelser af interne modeller.

3.3.2

Udvikling af metoder og standarder
Tidssvarende tilsynsmetoder og -standarder er uundværlige for et effektivt tilsyn.
Tilsynsmetoder udvikler sig hele tiden – ikke mindst på grund af internationale
standardiseringsorganers arbejde for en global harmonisering af den finansielle
regulering, og den løbende indsats, der gøres i EU, for at fremme det fælles
regelsæt. ECB bestræber sig ikke kun på at holde sine metoder i tråd med førende
tilsynspraksis, men også på at fungere som en drivende kraft på dette område.
Foruden at udvikle tilsynsmetoder og -standarder arbejder ECB's Afdeling for
Udvikling af Metoder og Standarder for at fremme og bidrage til en harmoniseret
anvendelse i de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater.
Afdelingen samarbejder også med EBA og andre internationale
standardiseringsorganer som fx Baselkomiteen for Banktilsyn for at undgå
overlapning og skabe størst mulig synergi. Et andet af afdelingens ansvarsområder
er udvikling og vedligeholdelse af tilsynsmanualen (se afsnit 2.2.1).

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed i 2014, marts 2015

57

Videreudvikling af SREP-metoderne
SREP-metoderne er ved at blive afprøvet i praksis med henblik på at samle praktisk
input og identificere områder, hvor metoderne kan videreudvikles.
Figur 8
Afprøvning af SREP-metoderne på signifikante institutter 5
Efter
• 19 lande
• Fælles Tilsynsmekanisme
(SSM)
• 1 SSM-metodologi
• 1 integreret IT-system
• konsistent fortolkning af
EBA’s retningslinjer
• fuld overensstemmelse
med EBA’s retningslinjer
• konsistente kvantitative
parametre
• konsistente retningslinjer
for ekspertbedømmelse
• konsistent balance
mellem kvantitative og
kvalitative vurderinger
• baseret på bedste praksis
på EU-plan
• empirisk baseret og
fremadskuende
• fortolkes og forstås på
samme måde (fælles
undervisning)

Før
• 18 lande
• 18 tilsynsmyndigheder
• 18 forskellige
metodologier
• 18 fortolkninger af EBA’s
retningslinjer
• forskellige kvantitative
parametre
• forskellige retningslinjer
for ekspertbedømmelse
• forskellige balancer
mellem kvantitative og
kvalitative vurderinger
• ikke altid fremadskuende

Afprøvning

September 2014

Marts 2015

• Tilsynsrådet godkender
den første SREPmetodologi til
afprøvningen

• revideret, forbedret og
fuldt funktionsdygtig
metodologi godkendt til
SREP-afgørelsen 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

57 signifikante institutter
120 personer i GD MS I, II, III og IV
fuld inddragelse af kompetente nationale myndigheder og overførsel af viden
funktionsdygtig metodologi ved brug af fælles IT-platform, data, processer og
procedurer
opbygning af kommunikationskanaler til at støtte det løbende tilsyn
godkendt metodologi til SREP-afgørelsen 2015
detaljeret analyse, risiko for risiko, af alle kapitalrelaterede risici, likviditetsrisiko, intern
governance, risikostyring og forretningsmodel
identifikation af fokusområder for den løbende proces til metodologiforbedring
udrulning og brug af ECB’s fælles IT-platform for tilsyn (IMAS) og opbygning af et
omfattende videngrundlag og et dokumentregister før SREP 2015

Programmet omfatter næsten halvdelen af alle signifikante institutter under tilsyn og
involverer direkte over 120 medarbejdere i ECB Banktilsyn.
Afprøvningsprogrammets primære formål er at:
•

5

kalibrere og finjustere metoderne og sætte de processer, der ligger til grund for
SREP i 2015, i gang

Litauen var ikke omfattet af afprøvningsprogrammet.
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•

gøre det muligt for de tilsynsførende at blive fortrolige med deres banker, tage
ejerskab og lære at bruge de nye metoder, det nye system og de nye rapporter
(lære gennem afprøvning)

•

fremme anvendelsen af Information Management System (IMAS) og rapporter

•

identificere flere eksempler på bedste praksis ved hjælp af fælles
tilsynsteam/kompetente nationale myndigheder

•

implementere effektive og holdbare kommunikationskanaler og -processer
mellem de horisontale afdelinger, de fælles tilsynsteam og kompetente
nationale myndigheder.

Afprøvningsprogrammet tester tilsynsmanualen (som indeholder et helt kapitel om
SREP), ikke kun fra en teknisk og metodologisk synsvinkel, men også i praktisk
forstand. I dette øjemed bragte Afdelingen for Udvikling af Metoder og Standarder
IMAS i fuld overensstemmelse med SREP, sørgede for undervisning i SREPmetoder til flere hundrede tilsynsmedarbejdere i ECB og kompetente nationale
myndigheder samt integrerede data af høj kvalitet i IMAS for at fremme en effektiv
implementering af metoderne.
2015-programmet for denne afdeling omfatter implementering af SREP-metoderne
og mere generelt opdatering af tilsynsmanualen til de højeste standarder.

3.3.3

Risikoanalyse
Afdelingen for Risikoanalyse:
•

overvåger ændringer i det generelle risikobillede i deltagende medlemsstater

•

udfører yderligere dybdegående risikoanalyser, som omfatter en bred vifte af
risikokategorier og -emner

•

støtter de fælles tilsynsteam i deres tilsynsarbejde

•

identificerer ECB Banktilsyns behov for tilsynsrapportering

•

styrer processen med at omsætte disse behov i retsakter eller ændringer af
retsakter

•

gennemfører kvantitative vurderinger.

Identificering af tendenser og udvikling i risikobilledet
Afdelingen for Risikoanalyse udfører regelmæssige dybdegående risikoanalyser og
støtter andre tjenester ved at tilvejebringe opdaterede oplysninger om de aktuelle
risici og sårbarheder, som påvirker de deltagende medlemsstaters banksektor. Den
identificerer tendenser, udvikling og nye risici, der påvirker flere banker, i tide til, at
der kan foretages yderligere tilsynskontrol. I et tæt samarbejde med de kompetente
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nationale myndigheder gennemførte afdelingen sin første vurdering af de vigtigste
bankspecifikke og horisontale risici i de deltagende medlemsstater.
Denne vurdering var en grundlæggende faktor i tilsynsprioriteterne for SSM i 2015.
Den blev derefter opdelt i specifikke prioriteter og fokusområder for de fælles
tilsynsteam under deres regelmæssige risikovurdering. Desuden blev den integreret i
Afdelingen for Risikoanalyses arbejdsplan for 2015, som omfatter en yderligere
analyse af specifikke risikoområder.

Faktablade om signifikante institutter
I 2014 udarbejdede Afdelingen for Risikoanalyse, i samarbejde med andre
medarbejdere i ECB Banktilsyn, faktablade om signifikante institutter til Tilsynsrådet
og koordinerede implementeringen og kvalitetssikringen af disse rapporter. Formålet
med disse faktablade er at informere og støtte Tilsynsrådet i beslutningstagningen. I
de kortfattede rapporter på to sider for hvert signifikant institut kombineres
kvantitative data fra de reguleringsbaserede rapporteringsrammer og leverandører af
markedsdata med de fælles tilsynsteams nyeste kvalitative tilsynsvurdering af
bankernes praksis og deres risici.
Før de første faktablade for alle signifikante institutter blev forelagt Tilsynsrådet,
gjorde Afdelingen for Risikoanalyse brug af ECB's statistiske ekspertise til at
koordinere en test af deres anvendelse med det formål at identificere og rette op på
svagheder i fremstillingsprocessen og løse dataproblemer. Afdelingen afholdt også
ca. 50 undervisningsforløb, hvor ECB Banktilsyns ledelse og de fælles tilsynsteam
kunne stifte nærmere bekendtskab med faktabladene og deres roller i den relevante
fremstillingsproces.
For at give Tilsynsrådet et samlet overblik over de signifikante institutter udarbejdede
Afdelingen for Risikoanalyse et samlet faktablad med en beregning af en samlet
balance og resultatopgørelse samt risikoindikatorer og deres udvikling.
Da udlån til fast ejendom har vist sig at være en kilde til systemisk risiko i tidligere
finansielle kriser, gik Afdelingen for Risikoanalyse sammen med de kompetente
nationale myndigheder om at fremstille kortfattede faktablade om nationale
realkreditmarkeder samt relaterede produkter.

Ad hoc-analyse om specifikke landerisici
Afdelingen for Risikoanalyse forelagde Tilsynsrådet og ECB Banktilsyns øverste
ledelse adskillige ad hoc-analyser om signifikante institutters risici som følge af deres
eksponeringer for specifikke lande (fx Den Russiske Føderation og Ukraine).
Afdelingen undersøgte også eksponeringer, som banker i de deltagende
medlemsstater havde for deres egne stater.
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3.3.4

Interne Modeller
Afdelingen for Interne Modellers overordnede ansvarsområde består i at harmonisere
metoder og processer til gennemgangen af interne modeller for beregningen af
minimumskapitalkrav (Søjle 1) og sikre deres konsistens. De vigtigste projekter, som
denne afdeling færdiggjorde i 2014, er beskrevet nedenfor.

Status over interne modeller
I 2014 påbegyndtes en status med henblik på at indsamle de centrale kvalitative og
kvantitative data, som kræves til:
•

prioritering og planlægning af Afdelingen for Interne Modellers arbejde i de
kommende år (fx vurdering af signifikante institutters udrulningsplaner)

•

opdeling af interne modeller i forskellige kategorier ud fra tilgængelige
kvalitative informationer om de anvendte metoder

•

gennemførelsen af en foreløbig sammenligning af de tilsynsstrategier, der
anvendes i de forskellige lande (fx forskellige former for praksis, hvad angår
tilsynsbaserede kapitaltillæg), og identificering af potentielle "outliers" på et
tidligt tidspunkt.

Set ud fra en bredere synsvinkel førte opgørelsen også frem til en omfattende liste
over de banker, der på nuværende tidspunkt anvender interne modeller, og viste
andelen af interne modeller i de samlede kapitalkrav.
Tabel 5
Andelen af interne modeller i bankernes kapitalgrundlagskrav
Vejledende tal beregnet ud fra COREP- og SPE-data
Antal banker, der
anvender interne
modeller

I pct. af samlede
kapitalgrundlagskrav

I pct. af kapitalgrundlagskrav beregnet med
interne modeller fordelt på risikokategori

Kredit

68

84,1 %.

53,3 %.

Operationel

21

9,4 %.

46,4 %.

Marked

37

5,1 %.

59,8 %.

Kreditværdijustering

9

1,4 %.

39,2 %.

Risikotype

Modelgodkendelsesproces
En primær målsætning for Afdelingen for Interne Modeller er at sikre, at de
tilsynsmæssige tilgange til kreditinstitutternes interne modeller er solide og
konsistente.
I 2014 udviklede afdelingen modelgodkendelsesprocessen. Her opstilles de trin, der
skal følges, når institutternes skal gives tilladelse, i overensstemmelse med
kapitalkravsforordningen, til at anvende deres interne modeller til beregningen af
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minimumskapitalkrav. En harmoniseret godkendelsesproces vil bidrage til at opnå en
større konsistens og herved lige vilkår.

Benchmarking
CRD IV kræver, at de kompetente myndigheder mindst en gang om året vurderer,
om tilsynspraksis og bankpraksis med hensyn til interne modeller (undtagen
vedrørende operationel risiko) er konsistent. Desuden vil Baselkomiteen gennemføre
en frivillig overvågning, som finder sted hvert andet år. Selv om denne formaliserede,
regelmæssige overvågning oprindeligt er begrænset til engroseksponeringer, kan
den blive udvidet til detail-/SMV-porteføljer og handelsbeholdningseksponeringer, når
Baselkomiteens revision, BCBS Fundamental Review, af kapitalstandarderne for
handelsbeholdningen er fuldført.
ECB Banktilsyn er allerede blevet inddraget i EBA's og Baselkomiteens (BCSB)
tiltag, og i fremtiden vil SSM som helhed bidrage hertil. Resultaterne af disse
benchmarkingtiltag kan udløse tilsynsforanstaltninger i form af undersøgelser af
modeller, omkalibrering af parametre og krav om specifikke tillæg eller
minimumskapitalkrav. De er også et vigtigt bidrag til den løbende
modelovervågningsproces, som ligger til grund for SREP-afgørelserne på mindst
årlig basis.
De vigtigste ansvarsområder for de forskellige interessenter i SSM er beskrevet i
tabel 6.
Tabel 6
Fordeling af hovedansvarsområder i benchmarkingtiltag
Kompetente nationale
myndigheder (NCA)

Fælles tilsynsteam (JST)

Afdelingen for Interne
Modeller (INM)

1. Datakvalitetskontrol

Udfører datakvalitetskontrol
sammen med EBA/BCBS

Følger resultater via
telekonferencer med NCA

2. Foreløbig
vurdering/EBA's
bankspecifikke rapport

Giver feedback til JST/INM
om de første resultater

Modtager feedback fra NCA
om de første resultater

Beregner og formidler de
første resultater/modtager
feedback fra NCA

Forbereder/deltager
sammen med JST/INM

Forbereder/deltager
sammen med NCA/INM

Forbereder/deltager
selektivt sammen med
NCA/JST

3. Interview/besøg på
stedet
4. Den kompetente
myndigheds vurdering
5. Korrigerende tiltag
6. Endelig rapport

3.3.5

Bidrager til den endelige
rapport

Krisestyring
Afdelingen for Krisestyring har adskillige ansvarsområder, både før og efter at et
instituts levedygtighed er blevet forringet. Den er altid involveret i:
•

gennemgangen af signifikante institutters genopretningsplaner
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•

opstillingen af standarder og sikring af konsistens i vurderingen af
genopretningsplaner

•

anvendelsen af foranstaltninger til tidlig indgriben.

Afdelingen sørger for ekspertstøtte og information til de fælles tilsynsteam om
krisestyringsproblematikker og mere specifikt om levedygtigheden af institutter under
tilsyn. Hvis et signifikant institut under tilsyn anses for nødlidende eller forventeligt
nødlidende, bliver afdelingen indgangen til samarbejdet med
afviklingsmyndighederne. Afdelingen yder også vejledning og støtte til kolleger i ECB
Banktilsyn om problematikker i mindre signifikante institutter.

Metoder til kriseforebyggelse
I forbindelse med afdelingens udvikling af metoder til kriseforebyggelse for ECB
Banktilsyn er den stærkt involveret i EBA's arbejde med opstilling af standarder og
regulering som supplement til direktivet om genopretning og afvikling af banker og
forordningen om den fælles afviklingsmekanisme. Afdelingens personale deltager
også aktivt i andre fora, fx FSB.

3.3.6

Tilsynspolitikker
Med sin aktive deltagelse i europæiske og internationale fora har ECB stor
indflydelse på debatten på reguleringsområdet. Afdelingen for Tilsynspolitikker følger
og bidrager aktivt til den internationale regulerings- og tilsynsdagsorden. Afdelingen
koordinerer desuden SSM's holdninger, hvad angår interne og internationale
politikker, hvor den trækker på den praktiske tilsynserfaring.
Afdelingen støtter de fælles tilsynsteams tilsyn med signifikante institutter og
samarbejder med andre ECB-medarbejdere om at støtte de kompetente nationale
myndigheders direkte tilsyn med mindre signifikante institutter. Den rådgiver om den
korrekte anvendelse af relevant europæisk lovgivning og internationale
tilsynsstandarder og -principper med henblik på at øge den harmoniserede
anvendelse heraf i bankunionen. I denne forbindelse har afdelingen udviklet en intern
SSM-database med ofte stillede spørgsmål, hvor tilsynsførende kan få vejledning af
ECB's medarbejdere i lignende eller nye praktiske spørgsmål om interne
tilsynsmetoder og relevant europæisk lovgivning. Databasen er et supplement til
EBA's offentlige værktøj "Single Rulebook Q&A". Afdelingen deltager også i EUsamarbejde og internationalt samarbejde. Den bistår de fælles tilsynsteam med at få
samarbejdsaftaler i stand inden for tilsynskollegierne og med at opdatere disse.
Desuden etablerer og koordinerer den samarbejdet med ikke-deltagende EU-lande
og med lande uden for EU, fx ved at indgå aftalememoranda.
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3.3.7

Makroprudentielle opgaver
I SSM-forordningens artikel 5 overdrages ECB specifikke opgaver vedrørende de
makroprudentielle instrumenter, som er foreskrevet i EU-lovgivningen (CRD IV og
CRR).
De kompetente eller udpegede nationale myndigheder har det primære ansvar for
gennemførelsen af makroprudentielle foranstaltninger. ECB kan stille højere krav til
kapitalbuffere og anvende strengere foranstaltninger end dem, der anvendes af de
kompetente eller udpegede nationale myndigheder. I så fald skal ECB høre de
sidstnævnte. Når den nationale myndighed tager initiativet, er det ECB, der skal
høres.
ECB har indført hensigtsmæssige procedurer til håndtering af de sager, der måtte
opstå. Uanset om initiativet tages i ECB eller på nationalt plan, skal Tilsynsrådet
udarbejde et forslag under hensyntagen til de relevante ECB-afdelingers
og -komiteers input (herunder Komiteen for Finansiel Stabilitet i SSMsammensætningen). Styrelsesrådet træffer afgørelse om dette forslag inden for en
snæver tidsfrist i form af en godkendelse af, indsigelse mod eller ændring af
Tilsynsrådets forslag. Styrelsesrådet kan også på eget initiativ anmode
Styrelsesrådet om at fremlægge et forslag om at anvende højere krav til de
makroprudentielle instrumenter.
For at sikre en effektiv kombination af de mikroprudentielle og makroprudentielle
perspektiver, og at hensigtsmæssige analytiske elementer er til rådighed, mødes
Styrelsesrådet og Tilsynsrådet hvert kvartal til fælles drøftelser (i et makroprudentielt
forum). Det første møde i forummet blev holdt i november 2014.
For at koordinere de mikroprudentielle og makroprudentielle opgaver i ECB og drøfte
eventuelle politikrelaterede forslag blev der oprettet et internt udvalg (Den
Makroprudentielle Koordineringsgruppe). Gruppen modtager analytiske og
skønsmæssige input fra de relevante ECB-forretningsområder, på både centralbankog tilsynssiden. GD Mikroprudentielt tilsyn IV og GD Makroprudentiel Politik og
Finansiel Stabilitet yder sammen sekretariatbistand til gruppen.

3.4

Tilladelser
Den 4. november 2014 blev ECB den kompetente myndighed for alle kreditinstitutter
i de deltagende medlemsstater, hvad angår udstedelse og fratagelse af licenser til at
udøve bankvirksomhed samt vurdering af erhvervelse af kvalificerede kapitalandele (i
SSM-sammenhæng kendt under den samlede betegnelse "fælles procedurer"). ECB
er også ansvarlig for vurderingen af, om medlemmer af ledelsesorganet i signifikante
kreditinstitutter opfylder kravene til egnethed og hæderlighed, og for pasprocedurer.
Mange af de afgørelser, som Tilsynsrådet skal træffe, vil sandsynligvis vedrøre
tilladelser og egnethed og hæderlighed. ECB er ansvarlig for at sikre, at
tilladelsesafgørelser er i overensstemmelse med det fælles regelsæt. ECB's Afdeling
for Tilladelser udarbejder disse afgørelser sammen med de kompetente nationale
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myndigheder. ECB arbejder på at harmonisere anvendelsen af de fælles procedurer
og vurderingerne af egnethed og hæderlighed.

Metoder og workflow
I samråd med de kompetente nationale myndigheder og andre forretningsområder
udviklede Afdelingen for Tilladelser detaljerede metoder til tilladelsesprocesserne,
hvor alle trin og roller blev præciseret. I tilladelsesprocesserne gøres der brug af de
kompetente nationale myndigheders ekspertise og resurser, ligesom der drages
fordel af centraliserede processer og procedurer for at sikre ensartede resultater.
En særlig tilladelsesportal i IMAS gør det nemt at udveksle oplysninger mellem de
kompetente nationale myndigheder og ECB. De workflow, hvor alle
tilladelsesprocedurer indledes, indeholder fælles grænseflader og workspaces til
udarbejdelse af forslag til udkast til Tilsynsrådets og Styrelsesrådets afgørelser.
Disse workflow skal sikre processens integritet og styringen af de stramme tidsfrister.

Vurdering af uafsluttede procedurer
Før ECB overtog tilsynsopgaverne, skulle de kompetente nationale myndigheder
senest 4. september 2014 oplyse ECB om alle tilsynsprocedurer, som formelt var
indledt, men som sandsynligvis ikke ville være afsluttet 4. november 2014, herunder
tilladelsesprocedurer. Oplysningerne om de uafsluttede procedurer blev løbende
opdateret i perioden fra 4. september til 4. november 2014.
ECB fik meddelelse om i alt ca. 220 uafsluttede tilladelsesprocedurer. Ud fra
fastsatte kriterier vurderede Afdelingen for Tilladelser alle de meddelte uafsluttede
procedurer for at være forberedt, hvis ECB skulle beslutte at overtage disse
procedurer. Tilsynsrådet besluttede at overtage en enkelt af de uafsluttede
tilladelsesprocedurer på baggrund af betydningen og kompleksiteten af den
pågældende vurdering af en kvalificeret kapitalandel. De øvrige uafsluttede
tilladelsesprocedurer, som der var givet meddelelse om, vil alle blive færdiggjort af de
relevante kompetente nationale myndigheder inden for SSM-lovrammen.

Tilladelsesprocedurer indledt i 2014
I perioden fra 4. november 2014 til begyndelsen af 2015 blev 21 fælles procedurer
(syv vedrørende udstedelse af licens til at udøve bankvirksomhed, ni vedrørende
kvalificerede kapitalandele, tre om fratagelse og to om bortfald af licensen) formelt
meddelt ECB foruden 149 andre procedurer (115 om egnethed og hæderlighed og
34 pasprocedurer).
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Tabel 7
Tilladelsesprocedurer siden 4. november 2014
Udstedelse
af licens

Bortfald af
licens

Fratagelse
(NCA)

Fratagelse
(ECB)

Kvalificerede
andele

Egnethed og
hæderlighed

Fælles procedurer
forelagt ECB

7

2

3

-

9

115

34

Uafsluttede
(pr. 2. januar 2015)

7

2

2

-

8

76

1

Pas

De syv procedurer for udstedelse af licens blev initieret af kompetente nationale
myndigheder fra forskellige deltagende medlemsstater. Størstedelen af
licensudstedelsesprocedurerne vedrørte den samme omstrukturering af ét signifikant
institut under tilsyn, som opererer i mange lande i og uden for Europa.
Licensudstedelsesprocedurer forventes at forløbe gennem en længere periode på i
gennemsnit op til et år.
De to bortfalds- og tre fratagelsesprocedurer blev initieret af kompetente nationale
myndigheder fra forskellige deltagende medlemsstater. Alle fratagelsesprocedurerne
var relateret til omstruktureringer af kreditinstitutter, mens begge tilfælde af bortfald
drejede sig om små, mindre signifikante institutter (hvoraf den ene solgte sin
bankvirksomhed til en anden enhed, og den anden omstrukturerede sine aktiviteter).
De procedurer vedrørende kvalificerede andele, som blev forelagt ECB, drejer sig
delvis om en omstrukturering af forretninger i det samme signifikante institut under
tilsyn, som også størstedelen af licensudstedelsesprocedurerne vedrørte.
Et betydeligt antal procedurer om egnethed og hæderlighed blev meddelt ECB. I den
relevante periode blev 115 sager om egnethed og hæderlighed initieret af
kompetente nationale myndigheder i 15 forskellige deltagende medlemsstater. ECB
er bundet af de nationale love, der gennemfører EU-bestemmelserne om og
mindstekravene til bestyrelsesmedlemmers egnethed. Derfor gælder der meget
forskellige former for praksis og frister, hvad angår procedurer om egnethed og
hæderlighed. Dette indebærer en stor udfordring for ECB med hensyn til at indføre
en ensartet, harmoniseret proces. De første skridt i udarbejdelsen af en
handlingsplan for at opnå yderligere harmonisering på dette område blev taget i tæt
samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.

3.5

Håndhævelse, sanktionsprocedurer og indberetning af
overtrædelser

3.5.1

Håndhævelses- og sanktionsbeføjelser
I henhold til SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen afhænger fordelingen af
håndhævelses- og sanktionsbeføjelserne mellem ECB og de kompetente
nationale myndigheder af den påståede overtrædelse, den person, der er ansvarlig
for overtrædelsen, og den foranstaltning, som skal vedtages.
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ECB har beføjelse til at pålægge signifikante enheder under tilsyn administrative
sanktioner samt vedtage håndhævelsesforanstaltninger over for disse, såfremt de
overtræder relevante direkte gældende EU-lovforskrifter (herunder ECB's
forordninger og afgørelser). Hvad angår mindre signifikante enheder under tilsyn, har
ECB disse beføjelser i tilfælde af overtrædelser af ECB-forordninger eller af
afgørelser, som pålægger mindre signifikante institutter forpligtelser over for ECB.
Desuden kan ECB anmode kompetente nationale myndigheder om at indlede
procedurer med henblik på at sikre, at der anvendes passende sanktioner i andre
tilfælde (fx sanktioner over for fysiske personer, andre sanktioner end bøde,
overtrædelser af nationale lovforskrifter til gennemførelse af relevante EU-direktiver),
eller om at anvende deres håndhævelsesbeføjelser i henhold til national ret.
De kompetente nationale myndigheder har bevaret de fulde beføjelser til at pålægge
sanktioner og til at gøre brug af deres håndhævelsesbeføjelser vedrørende mindre
signifikante enheder (undtagen ved overtrædelser af ECB's forordninger eller
afgørelser, der pålægger disse enheder forpligtelser over for ECB) og i tilfælde af
overtrædelser af national ret, som ikke gennemfører EU-direktiver, eller som
gennemfører EU-direktiver uden relation til ECB's tilsynsopgaver.
Der blev ikke indledt nogen sager vedrørende håndhævelse eller sanktioner i
perioden fra 4. november 2014 til begyndelsen af 2015.

3.5.2

Indberetning af overtrædelser
I henhold til SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen skal ECB sikre, at der
etableres effektive mekanismer, således at enhver kan indberette overtrædelser af
relevante EU-forskrifter inden for rammerne af ECB's tilsynsopgaver begået af
enheder under tilsyn eller kompetente myndigheder (herunder også ECB).

Diagram 4
Kanaler til indberetning af overtrædelser

Web 64 %

Andet
36 %

ECB har oprettet en mekanisme til indberetning af
overtrædelser, som opfylder de nødvendige
databeskyttelses- og fortrolighedsstandarder.
Hovedkanalen til indberetning af de forskellige
overtrædelser er en webplatform, som findes på ECB
Banktilsyns websted.
I perioden fra 4. november 2014 til begyndelsen af
2015 blev der modtaget 11 indberetninger af
overtrædelser, hvoraf syv blev modtaget via
webplatformen (mens de andre blev modtaget med
post eller e-mail).

Efter en vurdering af indberetningerne blev tre af dem
anset for relevante for ECB's tilsynsopgaver. De øvrige
blev anset for ikke-relevante, da de vedrørte nationale
anliggender, som lå uden for ECB's tilsynsopgaver. De
tre, som angiveligt var begået af signifikante enheder
under tilsyn, blev givet videre til de respektive fælles tilsynsteam til opfølgning.
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3.6

Inspektioner på stedet
ECB's Afdeling for Centraliserede Inspektioner På Stedet har til opgave at forbedre
inspektioner på stedet gennem et udbygget samarbejde mellem ECB og de
kompetente nationale myndigheders inspektionsteam. Afdelingens mål og de tiltag,
der blev gjort i 2014 for at nå dem, fremgår af det nedenstående.

3.7

•

Fremme af et strammere tilsyn
Da inspektioner på stedet er den mest indgribende måde at føre tilsyn på, er en
første plan for tilsyn på stedet allerede udarbejdet for 2015 i tæt samarbejde
med de kompetente nationale myndigheder, som medarbejderne hovedsagelig
kommer fra. Ifølge denne plan skal der være inspektionsteam, som består af
medarbejdere fra ECB og de kompetente nationale myndigheder, og der skal
også udføres grænseoverskridende tiltag. ECB vil forestå et betydeligt antal
inspektioner på stedet ud over dem, der foretages af de kompetente nationale
myndigheder.

•

Harmonisering
Afdelingen har udarbejdet en fælles metode til inspektion på stedet, som er
blevet testet af de kompetente nationale myndigheder. Der vil blive udført
konsekvenskontrol af alle inspektionsrapporter for at sikre en homogen
anvendelse af metoderne til inspektion på stedet.

•

Udvikling af metoder og støtteværktøjer og fremme af særlig ekspertise
Adskillige arbejdsgrupper koordineret af ECB udarbejdede metoder til
inspektioner på stedet for at implementere tilsynsmanualen. Der blev afholdt
adskillige undervisningsforløb om den fælles metode til inspektion på stedet
med særligt fokus på kompetente nationale myndigheder uden stor erfaring
med inspektioner på stedet. De kompetente nationale myndigheders team fik
også tilsendt skemaer til rapporter fra inspektioner på stedet. Et ITstøtteværktøj, som ECB kan anvende i den løbende overvågning af inspektioner
på stedet er under udvikling med hjælp fra de kompetente nationale
myndigheder.

Tilsynsmæssig kvalitetssikring
ECB's Afdeling for Tilsynsmæssig Kvalitetssikring arbejder for at fremme ECB
Banktilsyns ekspertise og homogenitet. Afdelingen skal bidrage til alle fælles
tilsynsteams lige behandling af banker og til lige behandling af signifikante og mindre
signifikante banker, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Dette sker ved:
•

at sikre korrekt anvendelse og løbende forbedring af SSM's metodologiske
rammer

•

at identificere og udbrede bedste praksis i hele SSM

•

at opdage nye risici og mangler i SSM's interne tilsynsprocesser.
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Der blev i 2014 gjort en stor indsats med at definere grundlaget for
kvalitetssikringsstrategien, -processerne og -metoderne – som en del af
tilsynsmanualen – for at sikre en ensartet gennemførelse af kvalitetssikring i ECB
Banktilsyn og de kompetente nationale myndigheder.

3.8

ECB's overvågning og indirekte tilsyn med mindre
signifikante kreditinstitutter.
Som anført i afsnit 2.2.4 blev der i 2014 opnået betydelige resultater med hensyn til
etableringen af den operationelle ramme for tilsynsovervågningen og det indirekte
tilsyn med mindre signifikante institutter.

3.8.1

Rammerne for samarbejdet om tilsynet med mindre signifikante
institutter
Rammerne for samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder,
som har afgørende betydning for systemets effektive funktion, blev i 2014 udviklet
med et vellykket resultat.
Et netværk for den øverste ledelse med medlemmer fra alle kompetente nationale
myndigheder og GD MS III fungerer som sparringspartner i forbindelse med centrale
forslag og som platform for drøftelser af overordnede emner, som opstår under de
kompetente nationale myndigheders daglige tilsyn med mindre signifikante institutter.
På grundlag af regelmæssige møder, som der allerede blev afholdt to af i 2014,
bistår dette netværk Tilsynsrådet med dets opgaver vedrørende overvågning og
tilsyn med mindre signifikante institutter. Disse multilaterale møder blev suppleret
med bilaterale besøg i landene og andre former for kontakt, som sætter ECB's
ledelse i stand til at drøfte landespecifikke anliggender med individuelle kompetente
nationale myndigheder.
Et andet vigtigt element i samarbejdet er samspillet på ekspertniveau, der er med til
at opbygge den landespecifikke ekspertise i GD MS III og giver de kompetente
nationale myndigheder mulighed for at udveksle erfaringer. Der er oprettet særlige
"landekontorer" med henblik på det bilaterale samarbejde med de kompetente
nationale myndigheder. Blandt andre aktiviteter var besøg hos kompetente nationale
myndigheder med fokus på tekniske aspekter, oprettelse af arbejdsgrupper og
tilrettelæggelse af workshops med deltagelse af diverse kompetente nationale
myndigheder. Fremover vil det tekniske samarbejde og udvekslingen af
medarbejdere mellem ECB og en kompetent national myndighed eller mellem to
kompetente nationale myndigheder blive anvendt som et middel til yderligere
forbedring af samarbejdet, til udveksling af bedste praksis og til opbygning af en
fælles tilsynskultur.
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3.8.2

Tilsynsmæssig overvågning
ECB's Afdeling for Tilsynsmæssig Overvågning fokuserer på konsistens i
tilsynspraksis og -resultater. Dens arbejde tager udgangspunkt i de fora og processer
for samarbejdet med kompetente nationale myndigheder, som er beskrevet ovenfor.
ECB råder i denne sammenhæng over konkrete retlige instrumenter, bl.a. udstedelse
af retningslinjer, forordninger og generelle instrukser til de kompetente nationale
myndigheder. Hvis det er nødvendigt for at sikre en konsistent anvendelse af høje
tilsynsstandarder, kan ECB også beslutte at overtage det direkte tilsyn med et eller
flere mindre signifikante institutter.
Gennemgangen af meddelelser fra kompetente nationale myndigheder udgør en
vigtig del af den tilsynsmæssige overvågning. Siden 4. november 2014 har ECB
modtaget ex ante-meddelelser fra kompetente nationale myndigheder om væsentlige
procedurer og udkast til afgørelser vedrørende mindre signifikante institutter med høj
prioritet. ECB har en rådgivende rolle og kan anmode en kompetent national
myndighed om en yderligere vurdering af specifikke aspekter af et udkast til en
væsentlig procedure.
Der er oprettet en central modtagelsesfunktion for meddelelser, som sikrer, at
behandlingen af dem foregår struktureret og rettidigt med involvering af de relevante
tilsynseksperter. Denne proces er blevet anvendt med gode resultater siden SSM's
driftsstart 4. november.
Som led i forberedelserne til SSM's start organiserede GD MS III desuden en
indsamling af vigtige oplysninger om mindre signifikante institutter som sektor og om
kompetente nationale myndigheders tilsynspraksis. Denne indsamling af ex postrapporter (modsat ex ante-meddelelser) vil blive gennemført løbende i 2015.
Sammen med oplysninger fra af hoc-anmodninger, landebesøg og
meddelelsesproceduren er disse rapporter vigtige input i vurderingerne af, om der
konsekvent er anvendt høje tilsynsstandarder, og hvorvidt sammenlignelige
situationer førte til sammenlignelige resultater i hele SSM.
Hvad angår udkast til afgørelser med relation til fælles procedurer (dvs. tildeling og
inddragelse af tilladelser, kvalificerede kapitalandele) vedrørende mindre signifikante
institutter, bidrager DG MS III til den interne behandling af disse afgørelser.
Fremover vil ECB også gennemføre målrettede benchmarkingtiltag for at identificere
bedste praksis hos kompetente nationale myndigheder samt tematiske
gennemgange af tilsynspraksis. Konklusionerne herfra vil blive anvendt til at udvikle
fælles tilsynsstandarder og henstillinger til kompetente nationale myndigheder, som
vil være i overensstemmelse med de fælles SSM-metoder og vil blive anvendt
forholdsmæssigt i tilsynet med mindre signifikante institutter. De kompetente
nationale myndigheder vil blive inddraget i et tæt samarbejde om udformningen af
disse metoder via de ovennævnte rammer for samarbejdet. De fælles standarder og
henstillinger er et supplement til instrumenter som retningslinjer, forordninger og
generelle instrukser.
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3.8.3

Overvågning af mindre signifikante institutter og sektorer af mindre
signifikante institutter
ECB har også skabt en ramme for den institutspecifikke overvågning af mindre
signifikante institutter og for overvågningen af sektorer af mindre signifikante
institutter. Begge former for overvågning udføres via de kompetente nationale
myndigheder. Den institutspecifikke overvågning er baseret på en prioritering af
institutterne og er således en direkte anvendelse af proportionalitetsprincippet. Hvad
angår de banker, der er klassificeret som højt prioriterede på grundlag af deres risici
og systemiske virkning, kan ECB's institutspecifikke overvågning vedrøre elementer
som ledelse, forretningsmodeller, risici og risikokontrol, mens der for middel og lavt
prioriterede banker foretages en forholdsmæssig vurdering af ovennævnte elementer
på grundlag af foreliggende data. Overvågningen er ikke begrænset til individuelle
mindre signifikante institutter, men udføres også ud fra en sektorbaseret og
tværsektoriel synsvinkel, som er særlig relevant i betragtning af, at mindre
signifikante institutter i nogle medlemsstater er tæt forbundne, selv om de ikke
formelt tilhører den samme koncern.
Tematiske gennemgange med fokus på strategisk relevante temaer i
overensstemmelse med den tilsynsmæssige planlægningscyklus og på definerede
emner som fx specifikke risikoområder er en anden vigtig aktivitet inden for den
institut- og sektorbaserede overvågning af mindre signifikante institutter.
Gennemgangen kan være kvantitativ og/eller kvalitativ. Der blev indledt to
gennemgange i 2014 – den ene vedrørende institutsikringsordninger, den anden om
effekten af forskellige regnskabsstandarder i metoderne til prioritering af mindre
signifikante institutter.
Et andet område, hvor ECB spiller en rolle, er overvågningen af de kompetente
nationale myndigheders krisestyring. Mens ansvaret for tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af krisestyringen ligger hos de kompetente nationale myndigheder
og andre relevante nationale myndigheder, består ECB's rolle i denne sammenhæng
i, hvor det er relevant, at overvåge og bistå i sager, som styres af de kompetente
nationale myndigheder, på en måde, som står i et rimeligt forhold til den forventede
effekt af en konkurs under uordnede forhold, samt at sikre, at krisestyringen lever op
til høje tilsynsstandarder.
Desuden holdes ECB løbende underrettet om en markant forværring af mindre
signifikante institutters finansielle situation. GD MS III's arbejde på dette område blev
indledt i 2014. Det består i:
•

at udtale sig og stille ekspertise til rådighed efter behov

•

at fremme effektiv kommunikation og udveksling af oplysninger

•

at bidrage til en vellykket gennemførelse af nationale
krisestyringsforanstaltninger, hvor dette er relevant.

ECB vil også deltage i inspektioner på stedet i mindre signifikante institutter, når
dette skønnes at være relevant. Beslutningen om at deltage i en inspektion kan have
forskellige formål, fx at få mere viden om et specifikt mindre signifikant institut eller
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evaluere, om den valgte tilsynsmæssige tilgang er effektiv. ECB kan også anmode
om, at personale fra andre kompetente nationale myndigheder end myndighederne i
det mindre signifikante instituts hjemland involveres. Processen er således også
forbundet med den ovennævnte udveksling af personale. ECB Banktilsyn vil arbejde
tæt sammen med de pågældende kompetente nationale myndigheder med det
formål at oprette sammenhængende team af medarbejdere med de mest
hensigtsmæssige profiler i forhold til inspektionens fokus, således at man undgår, at
de består af flere eksperter med samme baggrund.

3.8.4

Analyse og metodologisk støtte
Afdelingen for Analyse og Metodologisk Støtte under GD MS III udvikler metoder,
som anvender den generelle SSM-tilgang på en måde, der er tilpasset de mindre
signifikante institutters størrelse og tager højde for deres særlige egenskaber.
Desuden udfører den analyser med fokus på mindre signifikante institutter som et
bidrag til den sektormæssige og makroprudentielle overvågning og identifikation af
risici. I 2014 bidrog afdelingens opgaver bl.a. til:
•

at administrere listen over mindre signifikante institutter og den relevante
dataindsamling

•

at udvikle metodologiske standarder gældende for mindre signifikante institutter

•

at analysere mindre signifikante institutter med henblik på at identificere risici og
sårbarheder

•

at tilrettelægge datatiltag som støtte til disse opgaver.

Disse opgaver fortsætter i 2015.
Den første liste over mindre signifikante institutter blev (sammen med listen over
signifikante enheder under tilsyn) offentliggjort på ECB's websted i september 2014
og vil blive opdateret jævnligt. Processen med at administrere listen over mindre
signifikante institutter begynder med en signifikansvurdering af alle institutter under
SSM's (direkte eller indirekte) tilsyn. Hvert år gennemgås alle enheder under tilsyns
signifikansstatus. Der foretages ad hoc-vurderinger i tilfælde af ekstraordinære
væsentlige ændringer i omstændigheder, der er relevante for
signifikansbestemmelsen, fx som følge af fusioner og overtagelser eller salg af
forretningsenheder.
Et vigtigt arbejdsområde har været udviklingen af processer til at identificere mindre
signifikante institutter med høj prioritet. Disse mindre signifikante institutter kræver en
mere indgående opmærksomhed under tilsynet på grund af enten deres
risikovillighed eller den store effekt, det vil have på landets finansielle system, hvis de
går konkurs. Som nævnt ovenfor blev den første liste over mindre signifikante
institutter med høj prioritet udarbejdet i 2014, og den har dannet grundlag for ECB's
forholdsmæssige tilgang til disse opgaver. Samtidig indledtes arbejdet med at udvikle
mere forfinede metoder, baseret på både de enkelte mindre signifikante institutters
eget risikoniveau og deres virkning på økonomien, og en tilsynsdialog for at tage
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hensyn til kompetente nationale myndigheders ekspertvurderinger af individuelle
institutter. Denne metode vil blive færdiggjort og anvendt i 2015 ved udarbejdelsen af
den liste, som skal anvendes i 2016. Rammerne for prioriteringen af mindre
signifikante institutter er også et vigtigt bidrag til den løbende udvikling af
harmoniserede metoder til risikovurdering og til tilsynskontrol- og
evalueringsprocessen (SREP) for mindre signifikante institutter.
En anden vigtig del af arbejdet i Afdelingen for Analyse og Metodologisk Støtte er
analysen af mindre signifikante institutters risici og sektorernes sårbarheder. Der blev
allerede arbejdet på dette i 2014, både fra et overordnet perspektiv og med fokus på
særlige risici. På grundlag af de foreliggende data er der foretaget en indledende
omfattende gennemgang, med hensyn til signifikans og risiko, af mindre signifikante
institutter i alle lande og for alle forretningsmodeller. Denne analyse fokuserede på
de vigtigste risici for mindre signifikante institutter, og hvordan disse risici udvikler sig.
Desuden tog den sigte på at sammenkæde en mikroprudentiel og en
makroprudentiel synsvinkel på de mindre signifikante institutters situation.
Fremadrettet bliver en anden vigtig opgave at udvikle et varslingssystem for at sikre,
at risici opdages og korrigeres i tide.
Til alle de ovennævnte opgaver skal der være data til rådighed. ECB skal have
tilsynsdata om mindre signifikante institutter for at kunne udføre sine tilsynsopgaver,
dvs. prioritere mindre signifikante institutter, udarbejde metoder til
risikovurderingssystemet og identificere fælles risici for alle mindre signifikante
institutter eller bestemte sektorer. Samtidig skal der også tages hensyn til
proportionalitetsprincippet og subsidiaritetsprincippet. ECB vil så vidt muligt trække
på tilsynsinformationer i FINREP og COREP samt andre tilgængelige kilder (fx tiltag,
der allerede er gennemført). Da den reguleringsmæssige indberetning vedrørende
mindre signifikante institutter stadig er ny, bliver ECB dog nødt til at ty til ad hocdataindsamlinger for at kunne udføre sine tilsynsopgaver. Disse dataindsamlinger
varetages også af Afdelingen for Analyse og Metodologisk Støtte.

3.9

Den videre integration af SSM - generelle
personalepolitiske spørgsmål
Oprettelsen af SSM har betydelige konsekvenser på personaleområdet, som rækker
langt ud over ECB's oprindelige personalebehov. En forudsætning for, at det
nødvendige tætte samarbejde mellem ECB og de kompetente nationale
myndigheder, navnlig gennem de fælles tilsynsteam og de team, der udfører
inspektioner på stedet, samt den valgte "matrixbaserede ledelsesmodel", kan
fungere godt, er en tilstrækkelig grad af fælles engagement fra bidragydere på alle
niveauer. Dette kræver igen en harmonisering af visse centrale personalepolitiske
spørgsmål, idet der dog generelt fortsat vil være forskellige ansættelsesvilkår i de
forskellige institutioner inden for SSM.
Der er allerede taget vigtige skridt på en række områder.
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•

Uddannelsesprogram
For at sikre en effektiv formidling af viden og udvikling af kompetencer og for at
støtte overgangen til og fremme af en fælles SSM-kultur er der udviklet et
uddannelsesprogram, som dækker følgende emner: ledelse, metodologi,
management- og bløde kompetencer, IT samt oplæring af nye medarbejdere.
Ud over et tilbud om e-learning for alle medarbejdere, der giver et generelt
indblik i SSM, tilbydes der også klasseundervisning for tilsynspersonale i 10
forskellige emner, og flere er undervejs. Det overordnede uddannelseskoncept
blev udviklet med hjælp fra tilsyns- og HR-eksperter fra ECB og flere
kompetente nationale myndigheder. Derefter udarbejdede ECB det detaljerede
indhold af den tekniske undervisning og præsenterede det for udpegede
repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder på kurser for
undervisere. Disse repræsentanter underviste derefter deres kolleger i deres
respektive kompetente nationale myndighed. Kurserne for undervisere startede
med IT-relaterede kurser i IMAS (se afsnit 2.5) efterfulgt af kurser i SSMgovernance og -metodologi.

•

Præstationsfeedback
Der er (i fællesskab mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder) ved
at blive udarbejdet en ramme for feedback, som skal anvendes til at vurdere og
anerkende den indsats, som medarbejderne i de fælles tilsynsteam eller team,
der udfører inspektion på stedet, gør. Den feedback, der modtages, kan
anvendes af kompetente nationale myndigheder som input i deres lokale
bedømmelsesprocedurer. Formålet hermed er at stille en metode til rådighed,
der kan anvendes i hele systemet, samtidig med at der er tilstrækkeligt
manøvrerum (fx til at overholde nationale lovrammer). Der er afholdt
informationsmøder i flere institutioner for de respektive medarbejdere, og der er
planlagt flere møder i 2015. Hvad angår databeskyttelsen af den indkomne
feedback, fører ECB samråd med Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse.

•

Intern mobilitet i SSM
I henhold til SSM-forordningen skal ECB "sammen med alle de kompetente
nationale myndigheder [fastlægge] ordninger med henblik på at sikre
hensigtsmæssig udveksling og udstationering af personale med og blandt de
kompetente nationale myndigheder". Udveksling og udstationering af personale
er netop vigtigt for at skabe en fælles tilsynskultur. I SSM's etableringsfase har
der overvejende været fokus på intern mobilitet i de fælles tilsynsteam (dvs. for
teamkoordinatorer, nationale underkoordinatorer og eksperter). En gruppe HRrepræsentanter har fået til opgave at gennemgå yderligere muligheder for intern
mobilitet i SSM, og hvordan den gennemføres. Desuden er ECB og kompetente
nationale myndigheder ved at undersøge et program for praktikanter i SSM,
hvorigennem studerende eller nyuddannede vil kunne lære mere om SSM's
tilsyn fra forskellige perspektiver. Der forventes at blive truffet en afgørelse
herom i løbet af 2015.
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3.10

Sprogpolitik
Den retlige ramme for SSM's sprogpolitik består primært af Rådets forordning
nr.1/1958 om den ordning, der skal gælde for EU's institutioner på det sproglige
område. SSM-rammeforordningen fastlægger den sprogordning, som skal anvendes
i kommunikationen mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og mellem
SSM og enhederne under tilsyn.
For så vidt angår den interne kommunikation i SSM, anvendes engelsk inden for
ordningen mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder, som er fastsat i
SSM-rammeforordningens artikel 23.
Hvad angår kommunikationen med enhederne under tilsyn, kan alle dokumenter,
som fremsendes af en bank til ECB, udarbejdes på et hvilket som helst af de officielle
EU-sprog, og den pågældende bank har ret til at få et svar på det samme sprog.
ECB og bankerne kan aftale at udfærdige deres skriftlige kommunikation på et af de
officielle EU-sprog, inkl. ECB-tilsynsafgørelser. Bankerne kan til enhver tid
tilbagekalde denne aftale, og ændringen vil kun have virkning for de aspekter af
ECB's tilsynsprocedure, som endnu ikke er udført. Desuden gælder, at hvis
deltagere i en mundtlig høring anmoder om at blive hørt på et andet officielt EUsprog end det sprog, som ECB's tilsynsprocedure gennemføres på, skal der gives
meddelelse herom til ECB i tilstrækkelig god tid, således at de nødvendige
foranstaltninger kan blive truffet.
De fleste signifikante banker har accepteret engelsk som det sprog, de vil
kommunikere med ECB på. 33 signifikante banker fra Belgien, Cypern, Finland,
Frankrig, Italien, Slovenien, Tyskland og Østrig har dog tilkendegivet, at de
foretrækker at kommunikere på deres respektive nationale sprog.
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4

Rapportering om budgetforbruget
I henhold til SSM-forordningen skal ECB disponere over tilstrækkelige resurser til at
varetage sine tilsynsopgaver effektivt. Det fremgår også af forordningen, at disse
resurser skal finansieres via et tilsynsgebyr, som vil blive opkrævet fra de enheder,
som er underlagt ECB's tilsyn. Inden ECB's forordning om tilsynsgebyrer trådte i
kraft, hvilket skete samme dag, som ECB overtog det operationelle ansvar for
tilsynet, dvs. i begyndelsen af november 2014, blev de nødvendige resurser
finansieret fuldt ud af ECB. I 2014 dækker det tilsynsgebyr, som bankerne under
tilsyn skal betale, således kun omkostninger opstået i de to sidste måneder af året.
Udgifterne til tilsynsopgaver opføres særskilt i ECB's budget som foreskrevet i SSMforordningen. Budgetmyndigheden i ECB ligger hos Styrelsesrådet. Dette organ
vedtager ECB's årlige budget på baggrund af et forslag fra Direktionen efter høring af
formanden og næstformanden i Tilsynsrådet, for så vidt angår SSM-relaterede
anliggender. Styrelsesrådet bistås i budgetspørgsmål af Budgetkomiteen (BUCOM),
hvis medlemmer kommer fra alle nationale centralbanker i Eurosystemet og ECB.
BUCOM evaluerer ECB's rapporter om budgetplanlægning og -overvågning og
aflægger beretning om dem direkte til Styrelsesrådet.

4.1

Tilsynsgebyrrammen

4.1.1

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
ECB's forordning om tilsynsgebyrer blev offentliggjort 30. oktober 2014 og trådte i
kraft 1. november 2014. Forordningen blev vedtaget af Styrelsesrådet efter en
offentlig høring, der også omfattede en høring i ECB. I forordningen fastsættes de
nærmere bestemmelser om ECB's opkrævning af et årligt tilsynsgebyr til dækning af
ECB's udgifter i forbindelse med den nye tilsynsrolle fra og med november 2014.
ECB's forordning om tilsynsgebyrer udgør sammen med SSM-forordningen
retsgrundlaget for opkrævning af gebyrer i sammenhæng med SSM. Dette berører
ikke de kompetente nationale myndigheders ret til at opkræve gebyrer i henhold til
national lovgivning, herunder også til dækning af deres udgifter i forbindelse med den
bistand, de yder til ECB.
I forordningen opstilles metoden til:
•

bestemmelse af de årlige tilsynsgebyrers samlede beløb

•

beregning af det beløb, som den enkelte bank eller bankkoncern under tilsyn
skal betale

•

inddrivelse af det årlige tilsynsgebyr
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Offentlig høring om udkastet til ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Den 27. maj 2014 iværksatte ECB en offentlig høring om et udkast til en forordning,
som fastsætter reglerne og procedurerne for en SSM-relateret gebyrpolitik, som er
retfærdig og rimelig. Den offentlige høring blev afsluttet 11. juli 2014. Ud over
skriftlige bemærkninger gav ECB også offentligheden mulighed for at komme med
yderligere input under en høring, som blev afholdt i Frankfurt am Main 24. juni 2014.
Da den offentlige høring sluttede, havde ECB modtaget 31 sæt bemærkninger fra
markeds- og banksammenslutninger, kreditinstitutter og finansielle institutioner,
centralbanker, tilsynsmyndigheder samt andre myndigheder og privatpersoner. ECB
analyserede og tog behørigt hensyn til alle indkomne bemærkninger. På grundlag af
evalueringen blev det konkluderet, at der var bred opbakning til hovedelementerne i
forslaget til gebyrrammen. ECB ændrede dog en række detaljer i fremgangsmåden
som følge af den indkomne feedback. I redegørelsen for resultatet af høringen, som
er offentliggjort på ECB Banktilsyns websted, oplyses nærmere om, hvordan de
bemærkninger, der var indkommet i forbindelse med den offentlige høring, blev
behandlet.

ECB's tilsynsgebyrer i hovedtræk
ECB er ansvarlig for, at SSM fungerer effektivt og konsekvent, for så vidt angår både
signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn. Som følge heraf skal alle
enheder under tilsyn inden for rammerne af SSM betale et årligt tilsynsgebyr.
Metoden kan i hovedtræk opsummeres som følger:
Figur 9
Hvordan bestemmes den variable gebyrkomponent?
Bankens
betydning

Tilsynsgebyr

Bankens
risikoprofil

• Måles ved de
samlede
aktiver

50 %

• Måles ved
den samlede
risikoeksponering

50 %

Betydning og risikoprofil vægtes lige meget ved
beregningen af gebyret

• Beregnes på det
højeste
konsolideringsniveau i de
deltagende
medlemsstater

Beløbet, som skal dækkes ind via de årlige
tilsynsgebyrer, er baseret på ECB's årlige udgifter i
forbindelse med tilsynsopgaverne, herunder alle
driftsudgifter, inkl. alle udgifter til støttefunktionerne.
Beløbet bliver opdelt i to dele, dvs. det beløb, som skal
dækkes via signifikante enheder under tilsyn, og det
beløb, som skal dækkes via mindre signifikant enheder
under tilsyn. De to dele afspejler således de varierende
grader af ECB's tilsynsmæssige kontrol.
Tilsynsgebyret bliver fastsat på det højeste
konsolideringsniveau i den deltagende medlemsstat og
bliver baseret på objektive kriterier i relation til den
berørte banks betydning og risikoprofil, herunder dens
risikovægtede aktiver.

Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales af den enkelte bank under tilsyn, består af
summen af et minimumsgebyr for alle banker, som udgør 10 pct. af beløbet, der skal
inddrives, og et variabelt gebyr. For de mindste signifikante banker med samlede
aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro, halveres minimumsgebyret.
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I forbindelse med det variable gebyr vil bankens samlede aktiver efter planen blive
anvendt som indikator for bankens størrelse og samlede risikoeksponering og til at
fastlægge dens risikoprofil, herunder dens risikovægtede aktiver. For så vidt angår
banker og bankkoncerner, som er klassificeret som mindre signifikante i henhold til
SSM-forordningen, selv om de qua deres størrelse ville blive klassificeret som
signifikante, er der fastsat et loft over de samlede aktiver på 30 mia. euro, dvs. den
tærskel, der er fastsat for og anvendt til størrelseskriteriet i forbindelse med
signifikansvurderingen.
ECB's gebyr opkræves årligt med betaling i regnskabsårets sidste kvartal. Gebyret er
en forskudsbetaling baseret på det godkendte budget for udgifterne i det
indeværende år. En eventuel difference mellem det beløb, der blev opkrævet forud,
og de faktiske udgifter i det pågældende år vil blive tilbagebetalt til eller opkrævet af
ECB.

4.2

Forberedelser til den første gebyrfaktureringscyklus

4.2.1

Tekniske forberedelser
I den kommende tid vil ECB fortsætte med at implementere tilsynsgebyrrammen ved
at opbygge dens kapacitet med hensyn til systemer og indsamlingen af de
nødvendige data til udstedelsen af den første tilsynsgebyrmeddelelse.
I løbet af de seneste måneder har ECB sendt informationer til alle banker og
bankkoncerner i forbindelse med forberedelserne til fakturerings- og
betalingsprocessen samt anmodet om informationer til brug for oprettelsen af en
database med information om gebyrdebitorerne. ECB bad bankkoncernerne om at
fremsende gebyrdebitoroplysninger inden udgangen af december 2014. Alle
gebyrbetalende banker og filialer var forpligtede til at fremsende kontaktoplysninger
til brug for modtagelse og betaling af gebyrmeddelelsen til ECB inden 1. marts 2015.
Den 11. februar vedtog ECB en afgørelse (afgørelse ECB/2015/7) om, hvilken
metode der skal anvendes til at beregne gebyrfaktorerne i forbindelse med det årlige
tilsynsgebyr. I afgørelsen fastsættes metoder og procedurer til bestemmelse af
gebyrfaktorerne, som er nødvendige for at beregne ECB's tilsynsgebyrer, samt
procedurerne i forbindelse med gebyrdebitorernes indberetning af gebyrfaktorer. I
forbindelse med beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som de enkelte enheder og
koncerner under tilsyn skal betale, skal gebyrdebitorerne indberette det foregående
kalenderårs gebyrfaktorer til de kompetente nationale myndigheder inden 1. juli det
efterfølgende kalenderår ved brug af skemaer, som findes på ECB Banktilsyns
websted.
Den første gebyrmeddelelse bliver udstedt i slutningen af 2015. Den kommer til at
dække forskudsindbetalingen for 2015 og de faktiske udgifter i november og
december 2014.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed i 2014, marts 2015

78

Nærmere oplysninger om tilsynsgebyrer findes på ECB Banktilsyns websted.
Afsnittet opdateres jævnligt og indeholder nyttig, praktisk information på alle officielle
EU-sprog.

4.2.2

Udgifter i 2014
ECB's udgifter til udførelsen af de tilsynsrelaterede opgaver udgøres primært af
direkte udgifter til de nye forretningsområder, der er blevet etableret (se afsnit 1.4),
nemlig fire generaldirektorater i ECB Banktilsyn og Sekretariatet for Tilsynsrådet.
ECB Banktilsyn benytter sig også af fælles tjenester, som leveres af ECB's
eksisterende forretningsområder, fx byggeforvaltning, personaleforvaltning,
administrative tjenester, budget og kontrol, regnskab, juridiske tjenester, intern
revision, statistik og IT. En rimelig andel af de dermed forbundne udgifter indgår i den
særskilte del af ECB's budget, som dækker tilsynsopgaverne.
ECB fortsatte i 2014 de bestræbelser, som var blevet indledt i slutningen af 2013, på
at opbygge resurserne til tilsynsopgaverne. Bestræbelserne kan forventes at
fortsætte et stykke ind i 2015 – om end i et langsommere tempo – idet ECB
fortsætter med at opbygge kapacitet på tilsynsområdet.
ECB's samlede udgifter i forbindelse med den nye rolle var på 156,9 mio. euro i
2014. Beløbet kan opdeles i 68,9 mio. euro (eller 45 pct.) til løn og ydelser, 13,2 mio.
euro (eller 8 pct.) til leje og vedligeholdelse af bygninger og 74,8 mio. euro (eller
48 pct. til andre driftsudgifter).
Tabel 8
Udgifter til tilsynsvirksomhed i 2014
2014
mio. euro
Løn og ydelser

68,9

Leje og vedligeholdelse af bygninger

13,2

Andre driftsomkostninger
Udgifter i forbindelse med banktilsyn i alt

74,8
156,9

Løn og ydelser
Løn og ydelser omfatter alle lønrelaterede udgifter, inkl. overtidsbetaling, tillæg og
omkostninger i forbindelse med ydelser efter fratræden. Som følge af
ansættelseskampagnen var i alt 960 af i alt 1.000 budgetterede stillinger besat ved
udgangen af december 2014 i ECB Banktilsyns fem forretningsområder og de fælles
tjenester.

Leje og vedligeholdelse af bygninger
Medarbejderne i de fire nye generaldirektorater og det nye Sekretariat for
Tilsynsrådet har midlertidigt til huse i en lejet bygning i centrum af Frankfurt am Main.
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I løbet af 2014 har ECB støt øget det lejede kontorareal for at opfylde det behov, som
rekrutteringen af tilsynsmedarbejdere medførte.
Sidst i 2015 flytter tilsynsafdelingerne til Eurotower, der er ved at blive sat i stand
efter ECB's flytning til det nye hovedsæde i Frankfurts Ostend.

Andre driftsomkostninger
Kategorien "andre driftsomkostninger" omfatter udgifter som fx konsulenttjenester,
statistiske tjenester, IT-tjenester, nedskrivning af anlægsaktiver, forretningsrejser og
uddannelse. Da ECB var i gang med at opbygge resurser, vedrører de udgifter, der
er henført til denne kategori, hovedsagelig det indledende arbejde, som fx den
omfattende vurdering, inden ECB påtog sig det operationelle ansvar for tilsynet, samt
den nødvendige støtte til de nyansatte tilsynsmedarbejdere, som fx IT-teknologi og
rekrutteringsbistand.

Årligt tilsynsgebyr for 2014
ECB pålægger banker under tilsyn (både signifikante og mindre signifikante) et gebyr
til dækning af de udgifter, der afholdes af ECB fra det tidspunkt, hvor ECB fik
overdraget ansvaret for tilsynet, dvs. november 2014. Udgifter, der er afholdt i
overgangsfasen forud for denne dato, som fx SSM's opstartsomkostninger og ECB's
omkostninger i forbindelse med den omfattende vurdering, bliver ikke pålagt
bankerne under tilsyn.
Udgifter afholdt i perioden november-december 2014 udgjorde 30 mio. euro og
fordeler sig med 62 pct. til lønninger og personaleydelser, 7 pct. til leje og
vedligeholdelse af bygninger og 31 pct. til andre driftsudgifter. Dette beløb er opført
som gebyrindtægter på ECB's resultatopgørelse i 2014 efter optjeningstidspunktet,
men opkræves først af enhederne under tilsyn i 2015.
Den første gebyrmeddelelse, som udsendes i 2015, kommer til at dække både
forudbetaling for 2015 og betalingen for den første gebyrperiode, dvs. november og
december 2014. ECB's afgørelse om det samlede beløb, som skal opkræves i gebyr
af hver kategori af enheder og koncerner under tilsyn, bliver offentliggjort på ECB
Banktilsyns websted senest 30. april 2015.
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Bilag
Oversigt over retsakter vedrørende den overordnede
ramme for banktilsyn, som er vedtaget af ECB
Følgende tabeller viser de retlige instrumenter vedrørende banktilsyn, som blev
vedtaget af ECB i den pågældende periode (4. november 2013 – 31. december
2014) og er offentliggjort i EU-Tidende og på ECB’s websteder. Det er bl.a. retlige
instrumenter, der er vedtaget i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013,
artikel 4, stk. 3, og andre relevante retlige instrumenter.

Den Europæiske Centralbanks forordninger
Nummer

Betegnelse

ECB/2014/17 Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for
samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente
nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (EUT L141, af 14.5.2014, s. 1).
ECB/2014/26 Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og
forretningsordenen for dette (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 72).
ECB/2014/41 Den Europæiske Centralbanks forordning af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23)

Andre retlige instrumenter end forordninger
Nummer

Betegnelse

ECB/2014/1

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af
forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, EUT L 95, 29.3.2014, s. 56.

ECB/2014/3

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt
den omfattende vurdering (EUT L 69, 8.3.2014, s. 107)

ECB/2014/4

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 6. februar 2014 om udnævnelse af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet
(EUT L 196, 3.7.2014, s. 38)

ECB/2014/5

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale
myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (EUT L 198 af 5.7.2014, s. 7).

ECB/2014/16 Afgørelse om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (EUT L 175 af 14.6.2014,
s. 47).
ECB/2014/19 Henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks
bemyndigelse til at pålægge sanktioner (EUT C 144 af 14.5.2014, s. 2).
ECB/2014/29 Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 2. juli 2014 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af
tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (EUT L 214 af 19.7.2014, s. 34).
ECB/2014/39 Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den
Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (EUT L 300 af 18.10.2014, s. 57).
2013/694/EU

Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om de praktiske betingelser for udøvelsen af
demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for
rammerne af den fælles tilsynsmekanisme (EUT L 320 af 30.11.2013, s. 1).

--

Aftalememorandum af 11. december 2013 mellem Rådet for Den Europæiske Union og ECB om samarbejdet om
procedurerne i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme

--

Forretningsorden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (EUT L 182 af 21.6.2014, s. 56)

---

Adfærdskodeks af 12. november 2014 for medlemmerne af ECB's tilsynsråd
Ændring 1/2014 af 15. december 2014 til forretningsordenen for ECB's tilsynsråd
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Ordliste
Bankunion:
en af byggestenene i gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. Den
består af en integreret finansiel ramme med en fælles tilsynsmekanisme, en fælles
afviklingsmekanisme for banker og et fælles regelsæt, herunder harmoniserede
indskudsgarantiordninger, som muligvis vil udvikle sig til en fælles europæisk
indskudsgarantiordning.
Bindende tekniske standarder (BTS):
som led i opbygningen af det fælles regelsæt inden for bankvæsen har EBA mandat
til at opstille en række BTS med henblik på gennemførelse af CRD IV-pakken. BTS
er retsforskrifter, som fastlægger bestemte aspekter af en EU-retsakt (direktiv eller
forordning) og skal sikre en konsekvent harmonisering inden for bestemte områder.
BTS vedtages endeligt af Europa-Kommissionen i form af forordninger eller
beslutninger. De er juridisk bindende og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
CRR/CRD IV:
Kapitalkravsforordning og kapitalkravsdirektiv: Forordning (EU) nr. 575/2013 om
tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) og direktiv
2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med
kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRD IV). De omtales ofte under ét som
CRD IV.
ECB's tilsynsafgørelse:
en retsakt vedtaget af ECB i forbindelse med udøvelsen af de opgaver og beføjelser,
som den er blevet overdraget ved SSM-forordningen. Den er rettet til en eller flere
enheder under tilsyn, koncerner under tilsyn eller en eller flere personer og er ikke
almengyldig.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA):
EBA er en uafhængig EU-myndighed oprettet 1. januar 2011, der skal sikre effektiv
og konsekvent tilsynsregulering og tilsyn i banksektoren i hele EU. Dens
hovedopgave er at bidrage til oprettelsen af det europæiske fælles regelsæt, hvis
formål er at opstille fælles harmoniserede tilsynsregler i hele EU. EBA spiller også en
vigtig rolle med hensyn til at fremme konvergensen mellem tilsynspraksisser i EU og
har mandat til at vurdere risici og sårbarheder i EU's banksektor.
Den Fælles Afviklingsmekanisme:
en mekanisme, der fastlægger ensartede regler og en ensartet procedure for
afviklingen af kreditinstitutter med hjemsted i bankunionen. Den understøttes af en
fælles afviklingsinstans, som er den europæiske afviklingsmyndighed for
bankunionen fra 1. januar 2015, og som arbejder tæt sammen med de deltagende
landes nationale afviklingsmyndigheder. Til afviklingsformål råder Den Fælles
Afviklingsmekanisme over en fælles afviklingsfond, som er under oprettelse. Den
Fælles Afviklingsmekanisme er et nødvendigt supplement til Den Fælles
Tilsynsmekanisme for at opnå en velfungerende bankunion.
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Fælles regelsæt:
det fælles regelsæt for bankvæsen har til formål at opstille fælles harmoniserede
regler for tilsyn, som banker i hele EU skal overholde. Ud over den lovgivning, som
Europa-Parlamentet og Rådet har uddybet i samarbejde med Europa-Kommissionen,
har EBA kompetence til yderligere at udvikle det fælles regelsæt og overvåge dets
gennemførelse.
Fælles tilsynshåndbog:
en fælles ramme udviklet af EBA som en vejledning i tilsynsvurdering, intervention og
korrigerende foranstaltninger. Håndbogen udgør en ikke-bindende samling af bedste
tilsynspraksis med hensyn til metoder og processer i EU.
Fælles Tilsynsmekanisme (SSM):
en mekanisme, der består af ECB og de kompetente nationale myndigheder i de
deltagende medlemsstater, og som har til formål at udøve de tilsynsmæssige
opgaver, som er pålagt ECB. ECB har ansvaret for, at denne mekanisme, som er en
del af bankunionen, fungerer effektivt og konsekvent.
Fælles tilsynsteam:
et team af tilsynsførende, som består af medarbejdere hos ECB og de kompetente
nationale myndigheder, og som har til opgave at føre tilsyn med en signifikant enhed
under tilsyn eller en signifikant koncern under tilsyn.
Guide to banking supervision:
en vejledning, som har til formål at forklare bankerne, den brede offentlighed og
medierne, hvordan SSM fungerer, og at vejlede om SSM's tilsynspraksis. Første
version blev offentliggjort i september 2014.
Kompetent national myndighed:
en offentlig myndighed eller et offentligt organ, som er officielt anerkendt i henhold til
national lovgivning, og som i henhold til national lovgivning er bemyndiget til at føre
tilsyn med institutter som led i tilsynsordningen i den pågældende medlemsstat.
Kreditinstitut:
en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller
andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning.
Omfattende vurdering:
en vurdering af bankerne i de medlemsstater, der deltager i Den Fælles
Tilsynsmekanisme, som udføres af ECB i samarbejde med de deltagende
medlemsstaters kompetente nationale myndigheder og afsluttes, før ECB påtager sig
det tilsynsmæssige ansvar for disse institutter. En omfattende vurdering af de 130
banker i euroområdet, som man forventede ville blive klassificeret som signifikante,
blev foretaget af ECB sammen med de kompetente nationale myndigheder, før ECB
overtog tilsynsopgaverne i november 2014.
Pasprocedurer:
procedurer vedrørende fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser i andre
medlemsstater vedrørende ethvert kreditinstitut, der er meddelt tilladelse og er
underlagt tilsyn af en anden medlemsstats kompetente myndigheder, forudsat at
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disse aktiviteter er omfattet af tilladelsen (i henhold til bestemmelserne i artikel 33-46
i CRD IV).
Signifikans:
det kriterium, der er afgørende for, om ECB eller de kompetente nationale
myndigheder har det tilsynsmæssige ansvar inden for Den Fælles
Tilsynsmekanisme. Kreditinstitutternes signifikansgrad er baseret på kriterier, som er
fastlagt i SSM-forordningen og præciseret i SSM-rammeforordningen.
Signifikant enhed under tilsyn:
kan både være en signifikant enhed under tilsyn i en medlemsstat inden for
euroområdet og en signifikant enhed under tilsyn i en deltagende medlemsstat uden
for euroområdet.
SSM-forordning:
den retsakt, der ligger til grund for oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme for
kreditinstitutter i euroområdet og eventuelle andre EU-medlemsstater, og er et af
hovedelementerne i den europæiske bankunion. SSM-forordningen pålægger ECB
bestemte opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsynet med
kreditinstitutter.
SSM-rammeforordning:
den retlige ramme, der fastlægger praktiske forhold vedrørende samarbejdet mellem
ECB og de kompetente nationale myndigheder, som deltager i Den Fælles
Tilsynsmekanisme, i henhold til SSM-forordningen.
Tilsynskontrol- og evalueringsproces (SREP):
er den proces, der blev anvendt som retningslinjer for tilsynskontrollen af signifikante
og mindre signifikante kreditinstitutter og til at bestemme, hvorvidt der skulle
pålægges mulige yderligere krav (ud over mindstekravet til kapital) med hensyn til
kapitalgrundlag, oplysning eller likviditet, eller om der eventuelt skulle træffes andre
tilsynsforanstaltninger.
Tilsynsmanual:
en manual, der udførligt beskriver de almindelige principper, processer og procedurer
samt de metoder, der skal anvendes i tilsynet med signifikante og mindre signifikante
institutter under hensyntagen til principperne for mekanismens virkemåde. Den
beskriver procedurerne for samarbejdet i SSM og med myndigheder uden for SSM.
Tilsynsmanualen er et internt dokument for SSM's personale. En kortere vejledning
om banktilsyn, der forklarer, hvordan SSM fungerer, og beskriver SSM's
tilsynspraksis, blev offentliggjort i september 2014.
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Forkortelser
Lande
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
GR
ES
FR
HR
IT
CY
LV

LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Belgien
Bulgarien
Tjekkiet
Denmark
Tyskland
Estland
Irland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Kroatien
Italien
Cypern
Letland

Litauen
Luxembourg
Ungarn
Malta
Holland
Østrig
Polen
Portugal
Rumænien
Slovenien
Slovakiet
Finland
Sverige
Storbritannien

Andre forkortelser
BCBS
Baselkomiteen for Banktilsyn
COREP
common reporting
CRD IV
kapitalkravsdirektivet
CRR
kapitalkravsforordningen
EBA
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
ECB
Den Europæiske Centralbank
ESCB
Det Europæiske System af Centralbanker
ESRB
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici
EU
Den Europæiske Union
FINREP
FINancial REPorting
FSB
Rådet for Finansiel Stabilitet
JST
fælles tilsynsteam
NCA
kompetent national myndighed
SREP
tilsynskontrol- og vurderingsproces
SSM
Den Fælles Tilsynsmekanisme
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