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Az Európai Bankhatóság 2016–
2018. évi többéves munkaprogramja

Összefoglalás

1. Az  Európai  Bankhatóság  (EBH)  létrehozásáról  szóló,  2010.  november  24-i  1093/2010/EU
európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelettel1 összhangban  az  EBH  2016–2018. évi  többéves
munkaprogramja bemutatja az EBH működési környezetét, küldetését, célkitűzéseit, valamint
tevékenységeinek 2016 és 2018 közötti alakulását a rendeletben meghatározott feladatokból
és  a  banki  ágazatra  vonatkozó  releváns  uniós  jogszabályokból  levezetett  fő  stratégiai
területeken.

2. A  2016–2018. évi  éves  és  többéves  munkaprogramokat  a  2015-ben  a  pénzügyi  és  banki
szabályozás  területén  született  különböző  jogszabályok  és  jogalkotási  javaslatok
figyelembevételével dolgozták ki. Ide tartoznak az EBH új megbízatásai, valamint az EBH-hoz
rendelt  meglévő  feladatok  és  megbízatások,  különösen  a  tőkekövetelményekre  vonatkozó
jogszabályokban (CRD IV./CRR) és a bank-helyreállítási és szanálási irányelvben (BRRD), illetve
a  betétbiztosítási  rendszerekről  szóló  irányelvben  (DGSD),  továbbá  a  könyvvizsgálati
rendeletben, a pénzmosás elleni irányelvben (AMLD), az európai piaci infrastruktúráról szóló
rendeletben  (EMIR),  a  kiegyenlítésről  szóló  rendeletben,  a  központi  értéktárakról  szóló
rendeletben  (CSDR),  a  pénzügyi  konglomerátumokról  szóló  irányelvben  (FICOD),  az  uniós
bankszektor  strukturális  intézkedéseiről  szóló  [tervezett]  rendeletben  és  a  nemrégiben
elfogadott, kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló rendeletben, valamint a
pénzforgalmi irányelvben (PSD2) foglaltak.

3. Az EBH számos, technikai standardokkal és iránymutatásokkal összefüggő megbízatása az EU
bankokra vonatkozó jogszabályi keretében bekövetkezett jelentős változásokból ered, és azok
teljesítése 2016 végéig várható. Ennek megfelelően az EBH munkájának súlypontja a technikai
standardok  és  iránymutatások  kidolgozásáról  a  hatóság  közös  uniós  felügyeleti  kultúra  és
egységes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint az EU egész területén egységes eljárások
és gyakorlatok biztosítása terén betöltött szerepének megerősítésére helyeződik át. Az EBH
ezenkívül  megerősíti  az  uniós  adatközpontként  betöltött  szerepét,  továbbá
adatinfrastruktúrája továbbfejlesztése révén erősíti kockázatelemzési képességeit.

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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