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ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ
Това е третият тримесечен доклад до Европейския парламент, Съвета на ЕС и
Европейската комисия относно напредъка при прилагането на Регламента за единния
надзорен механизъм (Регламента за ЕНМ). Докладът, който се изготвя съгласно
изискването на Регламента за ЕНМ, обхваща трите месеца от 4 май до 3 август 2014 г. 1
Основните послания на настоящия тримесечен доклад са, както следва:
•

ЕЦБ ще поеме възложените ѝ по силата на Регламента за ЕНМ задачи в
рамките на три месеца, на 4 ноември 2014 г. Към настоящия момент е
постигнат значителен напредък по отношение на подготовката на ЕЦБ за
изпълнение на такива задачи, както е посочено в настоящия доклад. Въпреки това
няколко предизвикателства предстои да бъдат разрешени през следващите три
месеца.

•

Управлението на ЕНМ функционира пълноценно. През разглеждания период
Надзорният съвет и неговият Управителен комитет проведоха пет заседания.
Надзорният съвет вече е изготвил завършени проекти за решения, които бяха
приети в рамките на процедура при липса на възражения съгласно Регламента за
ЕНМ. Гладко протече по-специално изготвянето и приемането на повече от
100 решения за определяне на значимостта на поднадзорните институции. След
процедура по подбор, която започна с покана за изразяване на интерес на
1 май 2014 г., в началото на август Управителният съвет ще назначи петима
членове и двама заместници в Административния съвет за преглед. През юни бе
официално приет Регламентът на ЕЦБ относно създаването на Група за
посредничество и са предприети стъпки за назначаване на членовете ѝ от
държавите членки.

•

Надзорният съвет до голяма степен финализира процеса по определяне на
това кои кредитни институции в еврозоната следва да се разглеждат като
„значими“ и следователно подлежат на пряк надзор от страна на ЕЦБ.
Процесът протече в тясно сътрудничество с НКО в съответствие с критериите,
заложени в Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ. Като значими бяха
определени около 120 кредитни институции или групи, при повечето от които
вече е започнал процесът на цялостна оценка. Тези институции и групи бяха
уведомени за проекта на решение относно значимостта и имаха възможност да
представят коментари по него съгласно законосъобразните процедури, заложени в
Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ. Макар да изпълняват
критериите за значимост, малък брой институции бяха определени като по-малко
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Първият тримесечен доклад беше публикуван на 4 февруари 2014 г., три месеца след влизането в сила на
Регламента за ЕНМ на 4 ноември 2013 г., вторият тримесечен доклад бе публикуван на 6 май 2014 г.
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значими, тъй като Надзорният съвет установи, че са налице „особени
обстоятелства“ 2, които обосновават тази класификация. Уведомление за
окончателните решения се изпраща на кредитните институции, а окончателните
списъци със значимите и по-малко значимите банки ще бъдат публикувани на
уебсайта на ЕЦБ преди 4 септември 2014 г. Цялостният процес – оценка на
кредитните институции, изготвяне и приемане на решенията и уведомяването за
тях на повече от 120 институции и групи на всички приложими официални езици
– поражда значителни аналитични, правни и логистични предизвикателства, по
отношение на които структурите на ЕНМ на ЕЦБ са предприели мерки в тясно
сътрудничество с НКО. Това представлява първият голям оперативен тест за ЕЦБ,
Надзорния съвет и структурите на ЕНМ.
•

Приключили са определени важни етапи по отношение на създаването на
съвместни надзорни екипи (СНЕ), които ще бъдат основната оперативна
структура за провеждане на надзор от ЕНМ. ЕНМ ще създаде СНЕ за всяка
значима институция или група, което ще доведе до сформирането на 117 СНЕ 3.
Почти всички координатори за 117-те СНЕ са подбрани и ще постъпят на работа в
ЕЦБ до края на лятото. До септември ще бъдат набрани предвиденият брой
служители на ЕЦБ, необходими за функционирането на СНЕ (около 200), в
съответствие с допусканията при планирането по ЕНМ. Освен необходимия
персонал

създаването

на

функциониращи

СНЕ

изисква

развитието

на

инфраструктура, обучение и ефикасна организационна уредба както за персонала
на ЕЦБ, така и за този на НКО, които участват в СНЕ. За тази цел ЕЦБ и НКО са
провели значителен брой срещи на високо равнище и на експертно ниво.
Подготвителните дейности за СНЕ през този период бяха насочени също така
към: i) прехвърляне на надзорните отговорности към ЕНМ, ii) последващи
действия по отношение на резултатите от цялостната оценка и iii) надзорни
действия вследствие на оповестяването на резултатите (което по план е
предвидено преди 4 ноември).
•

Значителен напредък беше отбелязан в провеждането на цялостната оценка.
Работата по основните елементи на прегледа на качеството на активите – един от
двата компонента на цялостната оценка заедно със стрес теста – ще приключи
през август. ЕЦБ проведе редица информационни срещи и събития за
институциите и групите, които подлежат на цялостна оценка, както и за
националните екипи за управление на проекти и трети страни като например
одитори. В момента ЕЦБ финализира методологията за обединяването на
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3

Съгласно определението в член 70 от Рамковия регламент за ЕНМ.
Броят на СНЕ (117) не съответства точно на броя на значимите институции (около 120), тъй като някои
значими институции са част от една и съща група (т.е. някои институции, определени като значими
поради това, че са трети по големина в някоя държава членка).
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прегледа на качеството на активите и стрес теста, която ще бъде публикувана през
първата половина на август. На 17 юли 2014 г. ЕЦБ публикува формулярите за
оповестяване на резултатите от цялостната оценка на равнище банки заедно с
допълнителна информация по методологични въпроси.
•

В момента в процес на финализиране са Надзорното ръководство на ЕНМ и
публичният Справочник за подхода на ЕНМ към банковия надзор.
Надзорното ръководство е вътрешен документ за служителите на ЕНМ, в който са
описани процесите и методологията за надзор над кредитни институции, както и
процедурите за сътрудничество в рамките на ЕНМ и с органите извън ЕНМ. То
беше усъвършенствано допълнително, по-специално във връзка с методологията
за процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) на ЕНМ. Процесът по
одобрение от страна на Надзорния съвет се провежда раздел по раздел, като се
взема предвид, че ръководството е динамичен документ, който ще продължи да
бъде редовно актуализиран. Преди 4 ноември ЕЦБ ще публикува Справочник за
подхода на ЕНМ към банковия надзор, в който ще се обясняват характеристиките,
задачите и процесите на ЕНМ. Справочникът допълва Регламента за ЕНМ и
Рамковия регламент за ЕНМ и ще бъде достъпен на всички официални езици в
еврозоната.

•

Проектът за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси бе представен за
публична консултация. В съответствие с Регламента за ЕНМ публичната
консултация по процедурата за събиране на такси, наложени на кредитна
институция или клон, включително и свързаните с това изчисления, започна на
27 май 2014 г. с краен срок за представяне на коментари 11 юли. До изтичането на
крайния срок ЕЦБ получи 31 набора коментари, които са в процес на оценка.

•

Набирането на служители за ЕНМ напредва бързо. Набирането на ръководство
и експерти за звеното по надзора на ЕЦБ е на път да приключи. Набирането на
служители е организирано по низходящ ред. Големият брой получени
кандидатури (над 15 700 за обявените до момента позиции) свидетелства за
значителен интерес към позициите в ЕНМ. Важно е да се запази сегашният темп,
като същевременно се спазва ясният ангажимент да не се правят компромиси с
качеството.

•

Подготвителната работа е в напреднал етап и в много други сфери като ИТ
инфраструктура,

човешки

ресурси,

сграден

фонд,

вътрешна

и

външна

комуникация, логистична организация, както и правни и статистически услуги.
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1

ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно Регламента за ЕНМ 4 Европейската централна банка (ЕЦБ), считано от
3 ноември 2013 г., e задължена да представя пред Европейския парламент, Съвета на ЕС и
Европейската комисия тримесечни доклади относно напредъка по оперативното
изпълнение на Регламента за ЕНМ.
Съгласно споразумението за отчетност с Европейския парламент 5 и Съвета на ЕС 6 тези
доклади следва да обхващат, наред с всичко останало:
•

вътрешната подготовка, организацията и планирането на работата;

•

предприетите конкретни мерки, за да се изпълни изискването за отделяне на
функциите по паричната политика от надзорните функции;

•

сътрудничеството с други компетентни национални органи или органи на ЕС;

•

евентуални пречки пред ЕЦБ при подготовката на надзорните ѝ задачи;

•

евентуални събития, пораждащи безпокойство, или промени в Кодекса за
поведение.

Първият тримесечен доклад за ЕНМ, който беше публикуван на 4 февруари 2014 г.,
обхващаше не само периода от 3 ноември 2013 г. до 3 февруари 2014 г., но и
подготвителната работа след срещата на върха на еврозоната на 29 юни 2012 г. Вторият
доклад обхващаше периода от 4 февруари до 3 май 2014 г. Третият доклад обхваща
периода от 4 май до 3 август 2014 г. Той е изготвен от експерти на ЕЦБ и е одобрен от
Надзорния съвет след консултация с Управителния съвет на ЕЦБ.
Четвъртият и последен тримесечен доклад ще бъде публикуван в началото на
ноември 2014 г.

4

5

6

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската
централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над
кредитните институции (OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).
Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка
относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над
изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм (OВ L 320,
30.11.2013 г., стр. 1).
Меморандум за разбирателство между Съвета на Европейския съюз и Европейската централна банка
относно сътрудничеството по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм, който влезе в сила
на 12 декември 2013 г.
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СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНМ

2.1

НАДЗОРЕН СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ

През разглеждания период Надзорният съвет и неговият Управителен комитет проведоха
пет заседания. Освен официалните срещи се състояха и множество неформални
разговори между членовете на Надзорния съвет в рамките на посещенията на
председателя и заместник-председателя в държавите членки. По-специално в допълнение
към ангажимента си да посети надзорните органи на всички участващи държави членки
до края на 2014 г., поет по време на изслушването през ноември 2013 г. пред Европейския
парламент в рамките на процедурата по подбор, към настоящия момент председателят се
е срещнал със съветите и служителите на 14 надзорни органа в цялата еврозона.
В съответствие с Процедурния правилник на Надзорния съвет представители на
Европейската комисия и на Европейския банков орган (ЕБО) бяха поканени на някои от
заседанията на Надзорния съвет, за да се гарантира оптимално взаимодействие с единния
пазар по отношение на редица въпроси. (Трябва да се отбележи, че председателят
представлява и ЕЦБ в Съвета на надзорниците на ЕБО.)
Надзорният съвет вече е изготвил завършени проекти на решения, които бяха приети от
Управителния съвет на ЕЦБ в рамките на процедура при липса на възражения съгласно
Регламента за ЕНМ. Гладко протече по-специално изготвянето и приемането на повече от
100 решения за определяне на значимостта на поднадзорните институции (вж. раздел 3).

2.2

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕГЛЕД

Съгласно Регламента за ЕНМ ЕЦБ е задължена да създаде Административен съвет за
преглед с цел провеждане на вътрешен административен преглед на решенията, приети
от ЕЦБ при упражняване на правомощията, които са ѝ възложени по силата на
Регламента за ЕНМ. Този вътрешен административен преглед ще обхваща процесуалното
и материалното съответствие на тези решения на ЕЦБ с Регламента за ЕНМ.
Административният съвет за преглед следва да бъде съставен от петима души с висока
репутация, които ще действат в качеството си на членове, и двама заместници, които
отговарят на критериите за допустимост, заложени в Регламента за ЕНМ.
На 1 май 2014 г. ЕЦБ публикува покана за изразяване на интерес в Официален вестник на
Европейския съюз. Впоследствие се наложи първоначалният краен срок да бъде удължен
от 22 май до 2 юни 2014 г. поради липсата на достатъчен брой кандидатури. Кандидатите
бяха оценени спрямо критериите за допустимост и подбор, представени в поканата за
Тримесечен доклад за ЕНМ 2014 / 3
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изразяване на интерес, като бе взето предвид многообразието по полов и географски
признак. Комитетът за подбор предложи на Изпълнителния съвет на ЕЦБ петима членове
и двама заместници. След консултации с Надзорния съвет относно потенциалните
кандидатури Изпълнителният съвет представи номинациите на членовете и заместниците
пред Управителния съвет. С оглед на едномесечния период за уведомяване преди
съответното заседание на Управителния съвет 7 решението за назначаването на членовете
и заместниците в Административния съвет за преглед към настоящия момент е
предвидено за началото на август 2014 г.

2.3

ГРУПА ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Регламентът за ЕНМ предвижда създаването на още един вътрешен орган – Група за
посредничество – който да съдейства за осигуряване на разделението между задачите по
паричната политика и задачите по надзора. Предназначението на този орган е при
поискване от НКО да разрешава разногласия по възражение на Управителния съвет
срещу проект за решение, изготвен от Надзорния съвет. Групата за посредничество
трябва да включва по един член от всяка участваща държава членка, избран сред
членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.
На 2 юни 2014 г. Управителният съвет официално прие Регламента на ЕЦБ относно
създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник,
който влезе в сила на 20 юни 2014 г. Заместник-председателят на Надзорния съвет, който
не е член на групата, ще действа в качеството на председател на Групата за
посредничество.
За да се премине към сформирането на Групата за посредничество и като се има предвид
изискването, заложено в горепосочения Регламент на ЕЦБ, че председателят „съдейства
за постигането на баланс между членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет“,
председателят на Групата за посредничество сега предприема стъпки за съдействие на
държавите членки при назначаването на техния представител.

3

РЕШЕНИЯ ОТНОСНО СПИСЪКА НА
ЗНАЧИМИ ИНСТИТУЦИИ

В Рамковия регламент за ЕНМ е заложено, че ЕЦБ следва да определи кои кредитни
институции
7

в

цялата

еврозона

ще

бъдат

разглеждани

като

значими.

До

Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 година относно създаването на Административния съвет за
преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).
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4 септември 2014 г. отделните кредитни институции трябва да бъдат уведомени за своя
статут, след като са получили възможността да упражнят правото си на изслушване. В
допълнение ЕЦБ предстои да публикува на уебсайта си списък на значимите институции,
както и списък на по-малко значимите институции.
За да бъде завършен този процес, през март тази година Надзорният съвет даде началото
на оценка на значимостта чрез събиране и анализ на необходимата информация в тясно
сътрудничество със засегнатите НКО. Въз основа на този анализ през май Надзорният
съвет взе решение по отношение на предложения списък на значими кредитни
институции и изпрати уведомителни писма до всички засегнати институции, като ги
прикани да представят коментарите си на ЕЦБ. ЕЦБ публикува и предварителен проект
на списъка на уебсайта си.
След оценяване и разглеждане на коментарите на институциите, които са определени
като значими, Надзорният съвет ще вземе решение относно пълния списък със значими
кредитни институции. Цялостният процес – оценка на кредитните институции, изготвяне
и приемане на решения и уведомяването за тях на всички приложими официални езици
на повече от 120 институции и групи – поражда значителни аналитични, правни и
логистични предизвикателства, по чието преодоляване работиха структурите за ЕНМ на
ЕЦБ в тясно сътрудничество с НКО. ЕЦБ ще публикува на уебсайта си окончателните
списъци на значимите и по-малко значимите поднадзорни лица преди 4 септември 2014 г.
Съгласно Рамковия регламент за ЕНМ поне веднъж годишно ЕЦБ трябва да прави
преглед на статута на дадено поднадзорно лице като значимо или по-малко значимо.
В тясно сътрудничество с НКО ЕЦБ извърши оценката на значимостта въз основа на
критериите, заложени в Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ, а именно:
а.

размер (общ размер на активите над 30 млрд. евро);

б. значимост за икономиката на ЕС или за участваща държава членка (по-специално

общ размер на активите над 5 млрд. евро и 20 % от БВП на държава членка);
в. значимост на трансграничната дейност (по-специално ако съотношението на

трансграничните активи или пасиви към общия размер на активите или пасивите е
над 20 %);
г.

искане за получаване или получаване на пряка публична финансова помощ от
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС);

д. една от трите най-значими кредитни институции в участваща държава членка.
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В резултат на тази оценка понастоящем 120 кредитни институции или групи могат да се
разглеждат като значими. По-долу са представени приложимите критерии за значимост,
прилагани по отношение на тези институции.
Критерии за значимост

Брой кредитни институции/групи

Размер
Значимост за икономиката

97

Трансгранични дейности

3

Една от трите най-значими кредитни
институции в участваща държава членка

7

13

Вече е започнала цялостната оценка на всички такива институции, с изключение на
четири случая, три от които са институции, считани за значими въз основа на критерия за
трансгранични дейности, който не е взет предвид при определяне на обхвата на
цялостната оценка. Тези сравнително малки кредитни институции ще бъдат подложени
на цялостна оценка след 4 ноември 2014 г. Четвъртият случай е клон на банкова група
извън ЕНМ и следователно попада извън обхвата на оценката.
Обратно, общо 11 институции, предмет на цялостна оценка, са класифицирани като помалко значими, основно поради актуализирана информация относно техния размер (като
се вземе предвид също, че за целите на цялостната оценка се прилага буфер от 10 % под
официалния праг за размера, за да бъдат обхванати всички потенциално значими
институции).
При оценката на значимостта на институциите е възможно да са налице особени
обстоятелства, които обосновават класификацията на поднадзорно лице като по-малко
значимо, макар официално да са изпълнени критериите за класифицирането му като
значимо. В Рамковия регламент за ЕНМ се посочва, че са налице особени обстоятелства,
„когато

съществуват

специфични

и

фактически

обстоятелства,

които

правят

класификацията на поднадзорно лице като значимо неподходяща, като се вземат предвид
целите и принципите на Регламента за ЕНМ и по-специално необходимостта от
осигуряване на последователното прилагане на високи надзорни стандарти.“ Заедно със
съответните НКО ЕЦБ идентифицира три такива случаи, при които институциите са
класифицирани като по-малко значими, макар да отговарят на официалните критерии за
значимост. При два от тези случаи решението е въз основа на нуждата да се запази
интегрираният надзор, който понастоящем се упражнява от НКО. Третият случай се
отнася до институция, която макар и да е едната от трите най-значими в съответната
държава членка, е прекалено малка, за да попадне под прекия надзор на ЕЦБ.
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Провеждащата се в момента цялостна оценка ще бъде приключена по отношение на
всички банки в обхвата ѝ независимо от предложената текуща класификация на банките.

4

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАДЗОРНАТА
ФУНКЦИЯ В ЕЦБ

4.1

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Набирането на управленски и експертен персонал за надзорната функция на ЕЦБ
напредва добре. За обявените до момента работни места бяха получени над 15 700
кандидатури, което свидетелства за значителен интерес към позициите по ЕНМ, както от
страна на служители на НКО, така и от частния сектор.
До средата на юли бяха подбрани общо 118 мениджъри и съветници. Около 280 експерти
бяха подбрани за структурните звена, отговарящи за значимите банки. Очаква се те да
заемат позициите си през втората половина на 2014 г. Това е важен етап в набирането на
служители на ЕНМ и ще улесни навременното сформиране на съвместните надзорни
екипи (СНЕ). Бяха обявени и допълнителни, нарочни кампании за набиране на
необходимите служители за попълване на останалите позиции. Кампаниите за набиране
на останалите около 260 експерти за позиции, свързани с по-малко значимите банки,
както и за хоризонталните и специализираните услуги, се очаква да бъдат приключени до
края на 2014 г. Междувременно специалисти, командировани от НКО, осигуряват
подкрепа в предварителната работа в тези области. Очаква се мнозина от тези колеги да
кандидатстват и – като се има предвид опитът им – вероятно ще имат успех в текущите
кампании за постоянни позиции или договори с фиксиран срок по ЕНМ, осигурявайки по
този начин приемственост. Това очакване се потвърждава от резултатите на
приключените до момента кампании. До началото на юли са подбрани общо 550
служители (на постоянни, краткосрочни и с фиксиран срок позиции) за петте структурни
звена на ЕНМ.
Въпреки отбелязания в набирането на служители добър напредък, важно е да се запази
сегашният темп, особено що се отнася до обработката на кандидатурите и приключването
на процедурите по подбора. За смекчаване на рисковете, свързани с качеството и
бързината на процеса на набиране на служители, ЕЦБ използва редица инструменти за
предварителна оценка (например скрининг на автобиографиите, онлайн тестове,
дистанционни писмени тестове, технически предварителни интервюта), които могат да се
прилагат гъвкаво според броя на кандидатите.
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Възможно е допълнителен риск да произтича от някои по-продължителни от очакваното
срокове за предизвестие, което означава, че екипите може да не бъдат сформирани в
очаквания срок (особено защото редица институции, от които служителите ще напуснат,
в момента са ангажирани активно с цялостната оценка). Освен това за някои позиции
бяха обявени нови конкурси, тъй като се оказа трудно веднага да се намерят кандидати с
подходящ профил. Като се има предвид по-малкият брой на тези позиции, обявите за тях
могат да бъдат прецизирани, така че да се повиши вероятността при повторния конкурс
да бъде намерен подходящ кандидат. Във всеки случай е налице ясен ангажимент да не се
правят компромиси с качеството.

4.2

СЪВМЕСТНИ НАДЗОРНИ ЕКИПИ

Оперативният надзор над значимите банки ще бъде задължение на съвместните надзорни
екипи (СНЕ). Всеки съвместен надзорен екип ще бъде ръководен от координатор, който е
служител на ЕЦБ, и ще включва неколцина надзорници от ЕЦБ и НКО на участващите
държави членки.
ЕЦБ отбелязва добър напредък в набирането на служители за СНЕ и извършването на
необходимата подготвителна работа. Приключи набирането на служители за средните
ръководни длъжности в генерални дирекции „Микропруденциален надзор І“ и
„Микропруденциален надзор ІІ“. Подбрани са почти всички координатори за 117-те СНЕ 8
(30 в генерална дирекция „Микропруденциален надзор І“ и 87 в генерална дирекция
„Микропруденциален надзор ІІ“, като някои координатори отговарят за повече от един
СНЕ при по-малко значимите институции) и те ще започнат работа в ЕЦБ до края на
лятото. За останалите незаети позиции ще бъдат открити нарочни конкурси.
В началото на юни бяха определени координаторите на СНЕ измежду ръководителите на
отдели и секции в генерална дирекция „Микропруденциален надзор І“. Определянето на
координатори на СНЕ за генерална дирекция „Микропруденциален надзор ІІ“ беше
съвсем неотдавна, тъй като кампанията за набиране на съветници (чиято група е важен
източник за координатори на СНЕ в тази генерална дирекция) бе завършена едва през
последните няколко седмици. Не всички определени координатори на СНЕ, особено
набраните в последните кампании, са постъпили вече на работа в ЕЦБ, но най-вероятно
ще са заели позициите си до септември, както е предвидено.

8

Броят на СНЕ (117) не съответства точно на броя на значимите институции (около 120), тъй като някои
значими институции са част от една и съща група, например някои институции, определени като значими
поради това, че са трети по големина в някоя държава членка.
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Повечето от националните подкоординатори на СНЕ бяха назначени от НКО през юни. В
някои случаи обаче тези назначения са временни, до окончателното организационно
оформяне на ЕНМ. НКО актуализираха броя на служителите, определени за СНЕ, и ще
съобщят конкретните имена до края на август.
Набирането на главни надзорници, надзорници и анализатори (283 позиции) напредва по
график. Направени са назначения, които гарантират, че до септември ще бъде достигнат
броят на служителите, необходим, за да могат СНЕ да функционират (около 200).
Неотдавна генералните дирекции „Микропруденциален надзор І“ и „Микропруденциален
надзор ІІ“ въведоха редица работни направления с цел дефиниране на отговорностите,
процесите и инфраструктурата, необходими за осигуряване на пълна функционалност на
СНЕ до ноември 2014 г.
През последните месеци се проведоха редица заседания с различни заинтересовани
страни, за да напредне прехвърлянето на задълженията по надзора към ЕНМ.
Наред с посещенията на председателя при ръководните органи и служителите на редица
НКО, проведени бяха срещи на високо равнище с НКО от 13 държави членки на ЕНМ, на
които присъстваха ръководители и служители на висши длъжности в НКО, както и
генерални директори и заместник генерални директори в ЕЦБ. На срещите бяха обсъдени
общата структура и целите на ЕНМ, организацията и надзорният подход на всеки НКО,
както и потенциалните бъдещи планове на НКО да адаптират надзорната си рамка към
ЕНМ. Още срещи на високо равнище с останалите НКО ще се проведат в близко бъдеще.
Вече се проведоха много начални срещи на СНЕ с НКО в държавите на някои значими
институции. За останалите значими институции са насрочени начални срещи с НКО или
ще бъдат насрочени в близко бъдеще, според встъпването в длъжност на координаторите
на СНЕ. Главните цели на началните срещи на СНЕ са, наред с всичко останало, да се
даде възможност на служителите от ЕЦБ и НКО да се запознаят и да се споразумеят по
план за работа и по уредбата на обмена на информация.
Началните срещи служат и за допълване на информацията, получена от НКО, за
надзорната история и рисковия профил на лицензираните кредитни институции в
съответните държави членки, в съответствие с Регламента за ЕНМ. Информацията беше
консолидирана в надзорните досиета и през последните месеци беше анализирана в
генерални дирекции „Микропруденциален надзор І“ и „Микропруденциален надзор ІІ“. В
хода на началните срещи служителите от ЕЦБ и НКО обсъдиха информацията в
досиетата, представени от НКО, и на ЕЦБ беше представен обзор на актуалните събития
и динамика. Както срещите на високо равнище, така и началните срещи на НКО
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включваха срещи за запознаване с висшето ръководство на съответните банки. През
преходния период ще завърши систематичното запознаване на СНЕ с висшето
ръководство на банките, включително представяне на бъдещата надзорна структура,
отговорностите и лицата за контакт при процедурите за вземане на решения.
Също така от юни насам ЕЦБ участва като наблюдател в над десет заседания на надзорни
колегии и групи за управление на кризи. Участието в колегии се използва, за да бъде
представен графикът на съвместните решения за капитала и ликвидността и да се даде
възможност на НКО да координират своевременно подготвителната работа за тези
решения.
Освен това генерални дирекции „Микропруденциален надзор І“ и „Микропруденциален
надзор ІІ“ подготвят СНЕ за прилагането на резултатите от цялостната оценка и за
евентуалните надзорни действия в резултат от нея (вж. раздел 8).
Трябва да се преодолеят редица трудности, за да бъдат СНЕ напълно функциониращи
доста преди ноември 2014 г. Освен рисковете, свързани с набирането на служители за
ЕНМ като цяло (включително закъснението, с което някои колеги реално ще постъпят на
работа в ЕЦБ, необходимостта да се попълнят определени пропуски в редица
специализирани умения и др.), през следващите месеци СНЕ ще бъдат изправени пред
предизвикателството на редица задачи от решаващо значение, включително:
•

задълбочаване на контактите с НКО и банките;

•

придобиване на умения за анализиране на резултатите от цялостната оценка;

•

подготовка за поемане на ръководството на надзорни колегии;

•

изграждане на необходимата инфраструктура за управление на текущите задачи
на СНЕ (в тясно сътрудничество с генерална дирекция „Микропруденциален
надзор ІV“, която отговаря за хоризонталните и специализираните услуги).

4.3

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОБЛАСТИ

Регламентът за ЕНМ уточнява конкретни аспекти на принципа на разделението,
например:
i

разделение на целите;

ii

разделение на задачите;

iii

организационно разделение;
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iv

процедурно разделение на равнище Управителен съвет.

Регламентът за ЕНМ задължава ЕЦБ да приема и публикува всички необходими
вътрешни правила, които осигуряват разграничението между надзорната функционална
област от една страна и функционалната област, свързана с паричната политика, и други
задачи на ЕЦБ от друга страна, включително правилата относно професионалната тайна и
обмена на информация.
В допълнение към вече предприетите мерки в областта на организационното и
процедурното разделение, за да бъдат изпълнени изискванията по Регламента за ЕНМ,
продължава работата по обмена на информация между функционалната област на
надзора и функционалната област на паричната политика. В момента се създават
подходящи механизми за обмен на информация и съответните управленски структури.
Очаква се работата в тази насока да доведе до предложение за законодателен акт, в който
се уточняват параметрите на обмена на информация между двете области на политиката.
Правилата ще бъдат организирани така, че изцяло и строго да се спазват съответните
закони и нормативни актове 9, както и общите задължения за професионална тайна,
определени в Устава на ЕСЦБ.

4.4 КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО
НА ЕЦБ, УЧАСТВАЩИ В БАНКОВИЯ НАДЗОР
Съгласно Регламента за ЕНМ Управителният съвет на ЕЦБ трябва да приеме и публикува
Кодекс за поведение на служителите и ръководството на ЕЦБ, участващи в банковия
надзор. ЕЦБ подготви проект за правила за етично поведение като част от общото
преразглеждане на Етичната рамка, която е в сила за всички служители на ЕЦБ. Тези
нови правила ще отчитат изискванията, заложени в Регламента за ЕНМ и в
Междуинституционалното споразумение. В средата на юни предложението беше
представено на Надзорния съвет и на представителите на служителите, за да предоставят
коментарите си съответно до края на юли и до края на септември. През октомври
предложението ще бъде представено на Изпълнителния съвет и Управителния съвет
на ЕЦБ. В съответствие с Междуинституционалното споразумение ЕЦБ ще информира
Европейския парламент относно основните елементи на предвидения Кодекс за
поведение преди неговото приемане. Очаква се преразглеждането на Етичната рамка да
бъде завършено преди ЕЦБ окончателно да поеме задълженията си по надзора през
ноември 2014 г.
9

Например Директивата за капиталовите изисквания, Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно
събирането на статистическа информация от Европейската централна банка и правни актове,
регламентиращи защитата на данните и банковата тайна.
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4.5 КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
Съгласно процедурния правилник на ЕЦБ Надзорният съвет трябва да приеме и да
актуализира кодекс за поведение, който да ръководи неговите членове, и той да бъде
публикуван на уебсайта на ЕЦБ. В момента ЕЦБ подготвя такива правила за етично
поведение за членовете на Надзорния съвет. Те ще отразяват изискванията по Регламента
за ЕНМ да се установят и поддържат подробни и официални процедури и
пропорционални периоди, за да се оценят предварително и да се предотвратят евентуални
конфликти на интереси на членовете на Надзорния съвет, произтичащи от последваща
заетост в рамките на две години.

5

ПРАВНА РАМКА

5.1

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕГЛАМЕНТ НА
ЕЦБ ОТНОСНО НАДЗОРНИТЕ ТАКСИ

Съгласно член 30, параграф 2 от Регламента за ЕНМ размерът на таксата, начислена на
дадена кредитна институция или клон, се изчислява в съответствие с определените от
ЕЦБ и предварително публикувани ред и условия. Преди да определи реда и условията,
ЕЦБ е задължена да проведе открити публични консултации и да анализира
потенциалните свързани разходи и ползи, и да публикува резултатите от тях. Освен това
съгласно член 4, параграф 3 от Регламента за ЕНМ ЕЦБ трябва да провежда публични
консултации по регламентите на ЕЦБ, приети за целите на изпълнение на задачите,
възложени ѝ от Регламента за ЕНМ.
След предоставянето на проекта за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси на
Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, в
съответствие с релевантните разпоредби на Междуинституционалното споразумение, на
27 май 2014 г. по този проект бе обявена публична консултация. Срокът за изпращане на
коментари беше 11 юли. Освен това на 24 юни в ЕЦБ бе проведено публично изслушване,
което предостави на заинтересованите страни възможност да задават въпроси по проекта
за правен акт.
До крайната дата на публичната консултация ЕЦБ получи 31 набора коментари.
Участниците в консултацията включваха европейски и национални пазарни и банкови
асоциации, финансови и кредитни институции, както и адвокати. ЕЦБ прави оценка на
коментарите и ще анализира въздействието от тях върху проекта за регламент,
включително евентуални свързани разходи и ползи. Коментарите ще бъдат публикувани
на уебсайта на ЕЦБ заедно с обобщение. Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси
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ще бъде приет и ще влезе в сила преди ЕЦБ да поеме надзорните си задачи на 4 ноември
2014 г.

5.2 ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ЕЦБ ОТНОСНО ТЯСНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Съгласно Регламента за ЕНМ държавите членки, чиято парична единица не е еврото,
могат да участват в ЕНМ в режим на тясно сътрудничество. Докато член 7 от Регламента
за ЕНМ определя главните условия за установяването на тясно сътрудничество между
ЕЦБ

и

компетентните

органи

на

отправилата

искането

държава

членка,

Решение ЕЦБ/2014/5 10 регламентира процедурните аспекти, например времето на
отправяне и съдържанието на искането за установяване на тясно сътрудничество,
оценяването му от ЕЦБ и евентуалното приемане на решение от нейна страна.
Макар че Решение ЕЦБ/2014/5 влезе в сила на 27 февруари 2014 г., досега не са внесени
искания по определената процедура за установяване на тясно сътрудничество. Все пак
някои държави членки неофициално са изразили интерес пред ЕЦБ и понастоящем с тях
се организират двустранни срещи с оглед на евентуалното им встъпване в споразумение
за тясно сътрудничество.

5.3 ПРЕПОРЪКА НА ЕЦБ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 2532/98 НА СЪВЕТА
Препоръка ЕЦБ/2014/19 за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции,
приета на 16 април 2014 г., бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на
14 май 2014 г. 11 Целта на изменението е да се установи последователен режим за
налагане от страна на ЕЦБ на административни санкции, свързани с изпълнението на
нейните надзорни задачи.

6

НАДЗОРЕН МОДЕЛ

6.1

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА НАДЗОРНОТО РЪКОВОДСТВО

Надзорното ръководство е вътрешен документ за служителите на ЕНМ, в който са
описани процесите и методологията за надзор над кредитни институции както и
процедурите за сътрудничество в рамките на ЕНМ и с властите извън ЕНМ. Надзорният
10

11

Решение ЕЦБ/2014/5 от 31 януари 2014 г. относно тясното сътрудничество с националните компетентни
органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото (OВ L 198, 5.7.2014 г., стр. 7).
ОВ C 144, 14.5.2014 г., стр. 2.
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съвет одобри предварителна редакция на Надзорното ръководство на първото си
заседание през януари 2014 г. Впоследствие ръководството е доусъвършенствано и
понастоящем се представя за одобрение от Надзорния съвет раздел по раздел.
Главните изменения в Надзорното ръководство са в следните области:
•

състав и набиране на членове на СНЕ;

•

надзорни процеси;

•

роли и задължения в рамките на ЕЦБ;

•

методология за проверките на място;

•

методология и процедура за процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

Разработената за ЕНМ методология за ПНПО е в съответствие с насоките за ПНПО на
Европейския банков орган. Събрани са данни, както за да се развият показателите за
риск, така и за да продължи калибрирането им. Това събиране на данни е проведено
съвместно с НКО на базата на полагане на максимални усилия.
Актуализираната версия на Надзорното ръководство ще се използва при планирането на
дейностите за 2015 г. Очаква се Надзорното ръководство да бъде динамичен документ,
който ще се актуализира, така че да отразява пазарната динамика и надзорните практики.

6.2 ИЗГОТВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН СПРАВОЧНИК ЗА НАДЗОРНИТЕ
ПРАКТИКИ В ЕНМ
ЕНМ трябва да изпълнява изисквания за оповестяване, за да се гарантира, че
обществеността и поднадзорните лица ще разполагат с достатъчно информация за
надзорния модел. Междуинституционалното споразумение по-специално предвижда
публикуване на справочник за надзорните практики на уебсайта на ЕЦБ.
Ето защо ЕЦБ е в процес на финализиране на удобен за използване документ със заглавие
Справочник за подхода на единния надзорен механизъм към банковия надзор, в който се
обяснява цялостното функциониране на ЕНМ. По-специално, справочникът съдържа
обзор на основните надзорни процеси и методологии, приложими спрямо значимите и
по-малко значимите кредитни институции. В него се обяснява например как работят СНЕ
и се определя взаимодействието между структурните звена на ЕНМ в разработването на
надзорния цикъл.
Справочникът допълва Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ и ще бъде
достъпен на всички официални езици на еврозоната. Разработването му няма за цел
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установяване на правни изисквания, ето защо той не създава правни задължения – нито за
кредитните институции, нито за ЕНМ.
Както беше посочено в предишните тримесечни доклади, ЕЦБ планира да публикува
справочника, преди да поеме изцяло задълженията си по надзора на 4 ноември 2014 г.
Ранното му публикуване ще помогне на поднадзорните лица да се запознаят по-добре с
основните надзорни процеси в ЕНМ и при необходимост да адаптират собствените си
вътрешни процедури.

7

ПОДГОТОВКА ЗА ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ
ДЕЙНОСТИ

7.1

РАМКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАДЗОРНИТЕ ДАННИ

След като през април 2014 г. Надзорният съвет одобри Ръководството за надзорна
отчетност на ЕНМ, което осигурява рамката от данни за провеждане на надзора, през
отчетния период вниманието бе съсредоточено върху третото пилотно събиране на
данни.
То започна в началото на март и скоро ще бъде приключено. Целта му е да продължи
усъвършенстването на подготвителната работа по централизираната система за оценка на
риска (СОР) и подобряването на нейните методологии. Освен за разработването на СОР
данните също така играят важна роля за създаването на модел на инфраструктура за
бъдещи хоризонтални анализи на риска.
Съдържанието на събраните данни е координирано тясно с НКО. За да бъдат задоволени
техните нужди, както и тези на банките, първоначалният срок бе удължен с две седмици
(от средата на май до края на май 2014 г.).
Друга важна текуща задача е създаването на рамка за отчитане за нехармонизираните
категории данни, т.е. онези, които не са определени от техническите стандарти за
изпълнение на ЕБО (по-специално, данните, които са необходими за оценка на лихвения
риск) и изготвянето на съответните правни актове относно изискванията за отчетност.
Отбелязан е значителен напредък във въвеждането в експлоатация на Системата за
надзорни банкови данни SUBA, която се използва за събиране, съхраняване, анализ и
подобряване на качеството и оповестяване на надзорни данни и метаданни. Приоритет е
отреден на изискванията на потребителите, така че първата вълна от надзорни данни да
започне да се събира от значимите институции от 31 юли 2014 г. Системата за данни
SUBA ще бъде доразвита така, че да се подобри капацитетът ѝ за отчитане и качеството
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на събираните данни. От 2015 г. ЕЦБ също така ще събира данни, като използва за помалко значимите институции формулярите на техническите стандарти за изпълнение на
ЕБО. Постепенно системата за данни SUBA ще посрещне и други нужди за надзорни
данни.
Набори от данни, разработени за целите на паричната политика и други цели, свързани с
политиките, също ще бъдат използвани за надзорните задачи. Такава е например базата
данни „Регистър на институциите и филиалите“ (RIAD), която се използва за
изработването на карта на значимите банкови групи, както и един голям набор от
подробни данни за кредити, наречен „Analytical Credit“, който в момента се разработва
като многофункционален инструмент.

7.2

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Създаването на ЕНМ и прилагането на собствен операционен модел и бизнес процеси
изискват мащабно развитие и поддръжка на ИТ функциите, като най-важните сред тях са:
•

Общи ИТ услуги:
•

Временните помещения за служителите на ЕНМ са интегрирани в ИТ
мрежата на ЕЦБ.

•

Някои НКО, които не са централни банки, са извън ИТ инфраструктурата на
ЕСЦБ/Евросистемата (CoreNet) и понастоящем се свързват със съответните
НЦБ (на Австрия, Люксембург, Латвия и Малта). Два НКО (в Германия и
Австрия) са изказали предпочитание за пряка връзка. Това обаче ще стане
възможно

единствено

след

въвеждането

на

новата

версия

на

инфраструктурата на CoreNet, което е предвидено за първото тримесечие на
2015 г.
•

Въведено е ново изискване за обмяна на поверителни електронни съобщения
и документи между значими институции и ЕЦБ. Като се има предвид
ограниченото време, най-приложимото решение би било използването на
протокола Transport Layer Security (TLS). Изготвено е предложение за
прилагането на този протокол.

•

Сътрудничество, работни процеси и управление на информацията: В
момента се реализира ИТ проектът за управление на данни за контакт и
обработване на запитвания, като първите функции се очаква да влязат в
експлоатация през юли 2014 г. Поради очакваната по-голяма натовареност,
свързана с ЕНМ, в момента се извършва оценка на общите ИТ услуги и
капацитета на системата за управление на документи.
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•

Планиране на ресурсите: Напредва работата във връзка с ИТ изискванията за
събиране на таксите и бюджета на ЕНМ, организационната структура и
отчитането. Тя ще приключи през втората половина на 2014 г.

•

Събиране на данни, управление на качеството на данните и анализи: Първите
функции на системата за данни SUBA са разработени и въведени. Основната цел
на проекта е да се даде възможност на ЕЦБ да получава специфични надзорни
данни от всички държави, участващи в ЕНМ, въз основа на XBRL формат, в
съответствие с рамката на ЕБО за техническите стандарти за изпълнение.
Услугата за предаване на съобщения от НКО от ЕНМ чрез ЕЦБ към ЕБО е
разработена, реализирана и тествана съгласно изискванията на потребителите за
SUBA. Очаква се услугата да влезе в експлоатация през четвъртото тримесечие на
2014 г. Освен това XBRL процесорът и платформата за валидиране и анализ на
данни са разработени чрез използването на търговски софтуерни продукти.
Първата версия на SUBA е пусната в действие през юли 2014 г. Предвидени са
допълнителни версии преди края на 2014 г.

•

Система за управление на информацията (IMAS): IMAS ще предостави
основата за осигуряване на хармонизирани процеси и последователност при
надзора над кредитните институции. Особено в началния етап на ЕНМ тя ще бъде
съществен елемент за осигуряване на прилагането на обща методология и
стандарти от всички СНЕ. Разработването на софтуера се изпълнява според
предвиденото в рамките на много кратките срокове на проекта, а екипът по
проекта се съсредоточава върху подготовката на средата за тестване и обучение за
членове на СНЕ и потребители на хоризонталните услуги на ЕНМ. В това
отношение наличието на членове на СНЕ от НКО ще бъде от решаващо значение
за успешното въвеждане на IMAS в ЕНМ до 4 ноември 2014 г.

8

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА

В ход е извършването на цялостната оценка, като е постигнат напредък в много
направления. Работата по основните елементи на прегледа на качеството на активите
приключва през август, в общи линии навреме, като се взема предвид процесът на
осигуряване на качество. Банките са предоставили на ЕЦБ, НКО и ЕБО предварителни
резултати от стрес тестове „отдолу нагоре“, като спрямо резултатите се прилага процесът
на осигуряване на качество, който ще продължи до началото на септември.
Методологията за обединяването на прегледа на качеството на активите и стрес теста в
момента се финализира и ще бъде оповестена през първата половина на август.
Формулярите за оповестяване на резултатите на равнище банки от цялостната оценка,
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които бяха предмет на консултация с банките, са публикувани на 17 юли. Когато се
публикуват окончателните резултати от цялостната оценка, от банките с капиталов
недостиг ще се изиска в рамките на период от две седмици да представят капиталови
планове. Тези планове ще бъдат подложени на оценка от ЕНМ, като СНЕ ще следят
внимателно прилагането им.

8.1

РАБОТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЯЛОСТНАТА ОЦЕНКА: СТЕПЕН НА
НАПРЕДЪК

Като цяло, етап 2 от прегледа на качеството на активите, т.е. реалното изпълнение, по
график трябва да приключи до началото на август 2014 г. Основните постижения на
етап 2 включват създаване и предаване на данни за кредитите (loan tapes) на банките,
предоставяне на кредитните досиета от банките и завършване на валидирането на
целостта на данните, преглед на процесите, политиките и осчетоводяването, както и
преглед на търговския портфейл. В допълнение оценката на обезпеченията, прегледът на
кредитните досиета, преоценката на недеривативните активи от ниво 3 и прегледът на
модела на ценообразуване на дериватите от ниво 3 ще приключат скоро, като се
извършва и процес на осигуряване на качеството по отношение на конкретни въпроси,
възникнали по време на анализа на предоставените данни. До 1 август екипите за
проверки на банки са предали попълнените формуляри за общото коригиране на капитала
въз основа на прегледа на качеството на активите, включващ констатациите от всички
работни елементи. За тях ще се приложи процесът на осигуряване на качеството, а след
това ще бъдат използвани при обединяването със стрес тестовете. Отделно резултатите от
оценката на качеството на активите също може да доведат до допълнителна нужда от
капитал за банките.
Що се отнася до стрес теста, ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с ЕБО. През юли и
август ЕЦБ и НКО извършват всеобхватен процес на осигуряване на качеството на
предоставените от банките резултати от стрес теста „отдолу нагоре“. Между септември и
октомври прегледът на качеството на активите и стрес тестът ще бъдат съчетани.
Методологията за това обединяване понастоящем се финализира и ще бъде оповестена
под формата на ръководство през първата половина на август. Тя ще представлява смесен
подход в смисъл, че обединяването частично ще бъде извършено от банките и частично
от централно ръководен екип от експерти от НКО и ЕЦБ.
Всички констатации от прегледа на качеството на активите ще бъдат включени в стрес
теста. За всички портфейли, подлежащи на оценка на качеството на активите,
i) началният баланс и капиталовото съотношение към края на 2013 г. ще бъдат
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коригирани, за да включат констатациите от прегледа на качеството на активите и
ii) параметрите за прогнозиране на общите загуби в стрес теста ще бъдат променени, за
да отразят всякакви значителни различия между собствените данни на банките и
констатациите от прегледа на качеството на активите. Това е важно нововъведение в
сравнение с предходните стрес тестове.
След официалното одобрение от Съвета на ЕС на 23 юли 2014 г. за присъединяване на
Литва към еврозоната на 1 януари 2015 г. и за да бъдат приведени в съответствие с
останалите държави от еврозоната, литовските банки, които вероятно ще бъдат счетени
за значими, осъществяват цялостна оценка със същото управление на проекта,
методология и срокове, както и настоящите държави от еврозоната.

8.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАНКИТЕ ПРЕДИ ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА
ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

През следващите месеци и до публикуването на резултатите от цялостната оценка през
октомври взаимодействието между надзорните органи и банките като част от обичайния
надзорен процес ще се засили допълнително, за да се проверят факти и да се валидират
конкретни констатации на различни работни елементи на оценката. Констатациите,
съобщени на банките по време на този процес, ще са частични и предварителни и ясно
обозначени като такива, като се подчертае, че не трябва да се оповестяват публично.
През септември и октомври, като част от „надзорния диалог“ ще се разгледат частичните
и предварителни резултати от прегледа на качеството на активите и от стрес теста
(включително елементи, свързани с обединяването на двата компонента). Тези срещи ще
се организират под егидата на ЕЦБ и ще дадат възможност за дискусии, които са важни
за постигане на общо становище на банките и надзорните органи относно ключови
елементи и основни индивидуални фактори на резултатите от процедурата, като в същото
време няма да се засяга въпросът за цялостното крайно въздействие върху капиталовото
съотношение на банките. На този етап никоя от банките няма да научи със сигурност
целия си общ резултат.
През втората половина на октомври ще е необходимо ЕЦБ да одобри резултатите от
цялостната оценка, преди те да бъдат публикувани.
Банките ще бъдат информирани за пълните и окончателни резултати малко преди да
бъдат съобщени на пазарите.

Тримесечен доклад за ЕНМ 2014 / 3
21

8.3

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ОЦЕНКА

На 17 юли 2014 г. ЕЦБ публикува формулярите за оповестяване на резултатите от
цялостната оценка на равнище банки. Преди публикуването им бе проведена
консултация, за да се даде възможност на банките да направят коментари по
формулярите както писмено, така и по време на редица срещи на място с финансови
директори/директори по управлението на риска и представители на ЕЦБ и НКО,
проведени в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.
Публикуваните формуляри се състоят от следните раздели:
а.

Основни резултати и обзор: Резюме на резултатите от цялостната оценка за
всяка отделна банка, представящо общото въздействие на оценката върху базовия
собствен капитал от първи ред на банката, също в разбивка по отделни корекции
на базовия собствен капитал от първи ред, произтичащи от всеки от основните
компоненти (т.е. преглед на качеството на активите, базов сценарий и
неблагоприятен сценарий на стрес теста). Включен е и преглед на основните
капиталови мерки, предприети от банките между 1 януари и 30 септември 2014 г.

б.

Подробни резултати от прегледа на качеството на активите: Специфична
информация за различните констатации от прегледа на качеството на активите,
отразени в общия базов собствен капитал от първи ред. Посочените корекции са
разделени на: произтичащи от работните елементи, свързани с текущо начислени
активи, и произтичащи от прегледа на справедливата стойност. Също така се
предоставя информация за избора на портфейли, който е в основата на прегледа, и
въздействието на констатациите от прегледа на качеството на активите върху
основите показатели за качеството на активите.

в.

Подробни резултати от стрес теста: Тази част от формуляра ще е идентична с
формата на ЕБО за оповестяване за стрес теста, като се представят резултати за
банките, участващи в ЕНМ, включително корекции въз основа на прегледа на
качеството на активите.

Освен резултатите на равнище банки, ЕЦБ ще публикува агрегиран доклад, представящ
по-широкообхватна перспектива за резултатите от оценката в цялата извадка от банки,
както и агрегирани анализи на конкретни въпроси и методологични обяснения.

8.4 ПОДГОТОВКА, ОЦЕНКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА
КОРЕКЦИЯ
След като през втората половина на октомври 2014 г. се публикуват резултатите, от
банките, при които има капиталов недостиг, ще се изиска в рамките на период от две
седмици да представят капиталови планове, които впоследствие ще бъдат оценени от
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ЕНМ. След 4 ноември 2014 г. СНЕ ще следят внимателно прилагането на тези планове.
Както вече беше съобщено, ако при банките се разкрие капиталов недостиг вследствие на
прегледа на качеството на активите или на базовия стрес тест сценарий, от тях ще се
очаква да възстановят капиталовата си позиция в рамките на шест месеца, а при
неблагоприятния сценарий на стрес теста – в рамките на девет месеца.
Ще се прилагат общите условия за недостига и разпределянето на тежестта вследствие на
цялостната оценка, както са публикувани от Съвета Екофин и Еврогрупата на 9 юли
2014 г. Първата мярка за преодоляване на капиталовия недостиг са частните източници.
Въпреки това, както е споменато и в общите условия, в определени случаи може да е
необходима рекапитализация с публични средства, но това следва да е по-скоро
изключение, отколкото правило и да се използва единствено, когато е абсолютно
необходимо за справяне със сериозни сътресения в икономиката на държава членка и за
запазване на финансовата стабилност. След януари 2015 г. използването на публични
средства би предполагало, че дадена институция се счита за неплатежоспособна или е
вероятно да изпадне в неплатежоспособност, и би довело до оздравяване, с изключение
на превантивна рекапитализация с публични средства, отговаряща на условията на
Директивата

за

възстановяване

и

оздравяване

на

банките.

Превантивната

рекапитализация няма да доведе до оздравяване и ще зависи от окончателно одобрение
съгласно правилата за държавна помощ, включително представяне на план за
преструктуриране и разпределяне на тежестта, като по този начин се гарантира
равнопоставеност.
Представянето на капиталови планове ще се основава на специален образец, разработен
от ЕЦБ. Общите очаквания са, че разкритият недостиг вследствие на прегледа на
качеството на активите и на базовия сценарий на стрес теста следва основно да се покрие
от нови емисии капиталови инструменти на базовия собствен капитал от първи ред.
Използването на допълнителни инструменти на капитала от първи ред за покриване на
недостиг, разкрит вследствие на неблагоприятния стрес тест сценарий, ще бъде
ограничено в зависимост от граничната точка на преобразуване или обезценяване, както е
посочено в прессъобщението на ЕЦБ от 29 април 2014 г. Няма да има ограничения за
допустимостта на съществуващите конвертируеми инструменти, които подлежат на
безусловно предварително определено преобразуване в базов собствен капитал от първи
ред в рамките на периода на стрес теста, както и на съществуващите инструменти за
държавна помощ, използвани от държавите членки в контекста на програмите за
финансова помощ.
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Продажбата на активи и нейното въздействие върху печалбата и загубата, рисково
претеглените активи и намалението от базовия собствен капитал от първи ред ще бъде
допустима само като извънредна мярка, ако може да бъде ясно разграничена от
обичайните бизнес операции. Обикновено в тази категория попадат програми за големи
продажби

на

активи

на

ясно

разграничени

портфейли

(напр.

продажба

на

секюритизирани портфейли) и продажби на дъщерни предприятия. Ще бъде взето
предвид въздействието на официални планове за намаляване на задлъжнялостта или за
преструктуриране (както е договорено с Европейската комисия).
Намаляване на рисково претеглените активи в резултат на промени в рисковия модел по
Стълб 1 и преминаване към различен подход по Стълб 1 няма да се считат за допустими
за преодоляване на капиталов недостиг, освен ако тези промени вече са били планирани и
одобрени от съответния НКО преди оповестяването на резултатите от цялостната оценка.
В капиталовите си планове банките ще имат възможност да предложат недостигът,
разкрит вследствие единствено на прегледа на качеството на активите, да се компенсира
от неразпределени печалби от 2014 г. По отношение на капиталов недостиг при базовия
или неблагоприятния сценарий на стрес теста за допустима мярка се счита само
разликата между реализираните през 2014 г. печалби преди провизиране и печалбите
преди провизиране, предвидени за същата година в сценариите на стрес теста. Това се
дължи на факта, че осчетоводяването на цялата стойност би довело до двойно отчитане,
тъй като печалбите вече са взети предвид в прогнозите на банката за стрес теста.
СНЕ ще направят оценка на осъществимостта, жизнеспособността и надеждността на
всички планирани капиталови мерки. Ако се счете, че капиталовият план е недостатъчен
или ненадежден, ЕЦБ ще вземе решение за възможни надзорни мерки, в съответствие с
член 16 на Регламента за ЕНМ. Впоследствие тези мерки ще бъдат приложени като част
от решението вследствие на ПНПО за 2014 г., което ще се основава на резултатите от
цялостната оценка, оценката на капиталовите планове и резултата от годишния преглед и
оценката, извършени от НКО.
След представянето на това решение на банките, предвидено за декември 2014 г., СНЕ ще
започнат да наблюдават прилагането на капиталовите планове въз основа на непрекъснат
диалог със съответната банка, като се включат съществуващите колегии от надзорни
органи, където е подходящо.
Като част от процеса на наблюдение СНЕ ще следят внимателно въвеждането, в
съответствие с приложимите счетоводни рамки, на констатациите от прегледа на
качеството на активите в предстоящите отчети на банките. Очаква се като цяло банките
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да отразят констатациите от прегледа на качеството на активите в отчетите. СНЕ ще
разгледат заключенията на банките и на техните законово установени одитори, за да
направят оценка дали е задоволителен начинът, по който резултатите от прегледа на
качеството на активите са включени в отчетите, и ако е необходимо – да обмислят
използването на налични пруденциални мерки за допълване на счетоводното третиране.
Общият обхват на надзорните мерки за справяне с установените при цялостната оценка
слабости включва количествени мерки като допълнителен капитал към минималните
изисквания по Стълб 1, ограничения за разпределението на дивиденти и специфични
изисквания за ликвидност, например ограничаване на падежните несъответствия между
активи и пасиви. Стълб 2 също така включва редица качествени мерки за разрешаване на
въпроси, свързани с управлението и отчетността, вътрешния контрол и практиките за
управление на риска. ЕНМ ще използва по целесъобразност целия инструментариум по
Стълб 2, като си послужи с всички инструменти, за да се справи със специфичната
ситуация и рисковия профил на всяка институция.

9

ОТЧЕТНОСТ

Този раздел представя накратко основните елементи на изпълнението на задълженията за
отчетност спрямо Съвета на ЕС и Европейския парламент през разглеждания период.12
Що се отнася до Съвета на ЕС, председателят на Надзорния съвет докладва относно
напредъка при създаването на ЕНМ и при извършването на цялостната оценка на
срещите на Еврогрупата на 7 юли 2014 г. и на Съвета Екофин на 8 юли 2014 г. След като
на 4 ноември 2014 г. ЕЦБ поеме изцяло задачите си по надзора, ЕНМ ще се отчита пред
Еврогрупата в присъствието на представители от държавите членки извън еврозоната,
участващи в ЕНМ.
Що се отнася до Европейския парламент и съгласно съответните раздели на
Междуинституционалното споразумение, на 26 май 2014 г. ЕЦБ предаде на Комисията по
икономически и парични въпроси на Европейския парламент проекта за Регламент на
ЕЦБ относно надзорните такси, преди започването на публична консултация на 27 май,
както и вече приетите от ЕЦБ правни актове в контекста на ЕНМ. Комисията също така
получи поверителните протоколи от разискванията от заседанията на Надзорния съвет,
проведени между края на март и юни 2014 г.

12

Преглед на рамката за отчетност е представен в раздел 8 на първия Тримесечен доклад за ЕНМ.
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Следващото редовно изслушване на председателя на Надзорния съвет пред Комисията по
икономически въпроси на Парламента, което е един от основните канали за отчетност
пред Европейския парламент, е предвидено за 7 октомври 2014 г.

10 СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Преди четвъртия и последен тримесечен доклад, предвиден за публикуване в началото на
ноември 2014 г., ЕЦБ възнамерява да финализира по-специално:
•

вътрешните правила на ЕЦБ за разделянето на функциите и обмена на
информация;

•

проекта за Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси, след публичната
консултация;

•

прегледа на Етичната рамка на ЕЦБ (включително етичното поведение на
служителите и ръководството на ЕЦБ, участващи в банковия надзор).

В таблицата по-долу са обобщени важните стъпки от последното тримесечие на
преходния етап до 4 ноември 2014 г., когато ЕЦБ ще поеме изцяло надзорните си
правомощия.

10.1.1.1.1 Важни стъпки
Действие

Период на изпълнение

Публикуване на списък на значимите банки

преди 4 септември 2014 г.

Надзорен диалог с банките по частичния и предварителен
преглед на качеството на активите и резултатите от стрес теста

между втората половина на
септември и началото на
октомври 2014 г.

Приемане на Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

октомври 2014 г.

Публикуване на справочник на ЕЦБ за надзорни практики

преди края на октомври 2014 г.

Вътрешни правила на ЕЦБ за разделянето на функциите и
обмена на информация

преди 4 ноември 2014 г.

Преглед на Етичната рамка на ЕЦБ (включително етичното
поведение на служителите и ръководството на ЕЦБ, участващи
в банковия надзор)

преди 4 ноември 2014 г.

Четвърти тримесечен доклад до Европейския парламент,
Съвета на ЕС и Европейската комисия

началото на ноември 2014 г.

Започване на надзорните дейности

4 ноември 2014 г.
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