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Víceletý pracovní program
Evropského orgánu pro bankovnictví

(EBA) na období 2016–2018

Shrnutí

1. V souladu  s nařízením  Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č. 1093/20101 ze dne
24. listopadu 2010  o zřízení  Evropského  orgánu  pro  bankovnictví  (EBA)  popisuje  víceletý
pracovní program kontext působení orgánu EBA, jeho poslání, cíle a vývoj činností orgánu EBA
v letech  2016–2018  v hlavních  strategických  oblastech,  které  jsou  odvozeny  z úkolů
stanovených  v nařízení  a v příslušných  právních  předpisech  EU  týkajících  se  bankovního
sektoru.

2. Roční  i víceleté  pracovní  programy na období  2016–2018 byly  vypracovány s přihlédnutím
k různým  právním  předpisům  a návrhům  právních  předpisů  přijatým  během  roku 2015
v oblasti finanční a bankovní regulace. To zahrnuje nové mandáty i stávající úkoly a mandáty
uložené orgánu EBA, zejména pak ty obsažené v předpisech o kapitálových požadavcích (CRD
IV/CRR) a ve směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD) nebo ve směrnici
o systémech  pojištění  vkladů  (DGSD),  jakož  i nařízení  o auditu,  směrnici  o boji  proti  praní
peněz  (AMLD),  nařízení  o infrastruktuře  evropských  trhů  (EMIR),  nařízení  o vypořádání,
nařízení  o centrálních  depozitářích  cenných  papírů  (CSDR),  směrnici  o finančních
konglomerátech (FICOD), [předpokládaném] nařízení o strukturálních opatřeních v bankovním
sektoru  EU  a nedávno  odsouhlaseném  nařízení  o mezibankovních  poplatcích  za karetní
platební transakce a směrnici o platebních službách (PSD2).

3. Mnoho  mandátů  orgánu  EBA  souvisejících  s technickými  normami  a obecnými  pokyny  je
důsledkem významných změn předpisového rámce EU v oblasti bankovnictví a k jejich splnění
by  mělo  dojít  do konce  roku 2016.  V souladu  s tím  přesune  orgán  EBA  svoji  pozornost
od vypracovávání  technických  norem  a obecných  pokynů  k dalšímu  posílení  své  role  při
budování  společné  kultury  dohledu  EU  a konzistentních  postupů  v oblasti  dohledu  a také
k zajištění jednotných postupů a konzistentních přístupů v celé EU. Orgán EBA navíc posílí svoji
roli datového centra EU a dalším vylepšováním datové infrastruktury podpoří svoje schopnosti
v oblasti analýzy rizik.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance 
podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013.
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