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Az Európai Bankhatóság 2016.
évi éves munkaprogramja

Összefoglalás

 Az Európai  Bankhatóság (EBH)  létrehozásáról  szóló,  2010.  november  24-i  1093/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban az EBH éves munkaprogramja rögzíti
és  összefoglalja  az  EBH  elkövetkező  évre  vonatkozó,  a  rendeletben  meghatározott
feladatokból  és  a  banki  ágazatra  vonatkozó  releváns  uniós  jogszabályokból  levezetett  fő
céljait és elvégzendő feladatait.

 Az  EBH  munkaprogramjának  megtervezése  alapvető  fontosságú  feladat  annak
meghatározása szempontjából, hogy a hatóság munkája mire összpontosítson, valamint a
hatóság hogyan ossza el erőforrásait,  lehetővé téve az EBH 2016. évi feladatai megfelelő
prioritási  sorrendjének  a  hatóság  általános  megbízatásának  teljesítése  mellett  történő
meghatározását. A munkaprogram átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosít az EBH
érdekelt  felei  számára,  továbbá  a  hatóságon  belül  összekapcsolja  a  mindennapi
tevékenységeket és folyamatokat a stratégiai területekkel, amelyek a következők:

A. központi  szerep betöltése a szabályozási  és szakpolitikai  keretben az egységes
szabálykönyv kidolgozása és gondozása révén;

B. a  szanálási  szakpolitika  és  szanálási  tervek  kidolgozásának,  valamint
összehangolásának  előmozdítása,  továbbá  közös  megközelítések  kidolgozása  a
fizetésképtelenné  váló  pénzügyi  és  hitelintézetek,  valamint  pénzpiaci
infrastruktúrák szanálása tekintetében;

C. a  felügyeleti  gyakorlatok  magas  színvonal  felé  történő  konvergenciájának
előmozdítása annak érdekében, hogy a szabályozási  és felügyeleti  szabályokat
valamennyi tagállamban egyformán végrehajtsák;

D. a mikroprudenciális szinten felmerülő, határokon és ágazatokon átnyúló trendek,
lehetséges kockázatok, valamint gyenge pontok meghatározása és elemzése;

E. az  egységes  beszámolási  és  jelentéstételi  keretrendszer  fenntartása  és
fejlesztése,  valamint  a  keretrendszer  uniós  bankokra  vonatkozó  adatok

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 
1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő 
megbízása tekintetében történő módosításáról.
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gyűjtésére,  felhasználására  és  terjesztésére  szolgáló  uniós  adatközpontként
betöltött szerepének megerősítése;

F. fogyasztóvédelem, valamint a pénzügyi innováció nyomon követése;

G. biztonságos, egyszerű és hatékony fizetési szolgáltatások biztosítása az EU egész
területén; valamint

H. annak  biztosítása,  hogy  az  EBH  eredményes  vállalatirányítással  és  hatékony
folyamatokkal  rendelkező  kompetens,  felelős  és  szakszerű  szervezetként
működjön.

 Az  egyes  stratégiai  területek  részletesen  rögzítik  a  szabályozási  keretet,  valamint  a  fő
elvégzendő, az év során a „Tevékenységek” cím alatt teljesítendő feladatokat.

 A konkrét prioritásokat és határidőket az EBH felügyeleti tanácsának kell jóváhagynia, amely
a  munkaprogramot  2015.  szeptember  30.  előtt  fogadja  el  az  igazgatótanács  javaslata
alapján.
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