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EBI daudzgadu darba programma
2016.–2018. gadam

Kopsavilkums

1. Saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  2010. gada  24. novembra  Regulu  (ES)
Nr. 1093/20101,  ar  ko  izveido  Eiropas  Uzraudzības  iestādi  (EBI),  EBI  daudzgadu  darba
programma 2016. 2018. gadam apraksta kontekstu, kādā EBI darbojas, EBI misiju, mērķus un
EBI  darbības  attīstību  2016.–2018. gadā  galvenajā  stratēģiskajā  jomā,  kas  izriet  no  Regulā
norādītajiem uzdevumiem un attiecīgajiem ES banku nozares tiesību aktiem.

2. Ikgadējās un daudzgadu darba programmas 2016.–2018. gadam tika izstrādātas,  lai  ņemtu
vērā 2015. gada laikā saņemtos dažādos tiesību aktus un tiesību aktu priekšlikumus finanšu un
banku regulējuma jomā. Tajos ir  ietvertas jaunās pilnvaras un pašreizējie EBI uzdevumi un
pilnvaras,  jo  īpaši,  tie,  kas  iekļauti  Kapitāla  prasību  tiesību  aktos  (CRD  IV/CRR)  un  Banku
atveseļošanas un noregulējuma direktīvā (BRRD) vai Noguldījumu garantiju sistēmas direktīvā
(DGSD),  kā arī Revīzijas regulā, Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā
(AMLD),  Regulā  par  Eiropas tirgus  infrastruktūru  (EMIR),  Regulā  par  norēķiniem,  Centrālo
vērtspapīru depozitāriju regulā (CSDR),  Finanšu konglomerātu direktīvā (FICOD), [plānotajā]
Regulā par  strukturālajiem pasākumiem ES banku sektorā  un nesen saskaņotā Regulā  par
starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem, kā
arī Maksājumu pakalpojumu direktīvā (PSD2).

3. Daudzi  no  EBI  tehniskajiem  standartiem  un  pamatnostādņu  pilnvaras  izriet  no  būtiskām
izmaiņām ES banku tiesiskajā regulējumā, un tos ir paredzēts pabeigt līdz 2016.  gada beigām.
Attiecīgi EBI pārvirzīs galveno uzmanību no tehnisko standartu un pamatnostādņu izstrādes uz
tās pieaugošo nozīmi kopējas ES uzraudzības kultūras un konsekventas uzraudzības prakses
veicināšanā, kā arī nodrošinot vienotas procedūras un konsekventu pieeju visā ES. Turklāt EBI
nostiprinās savu funkciju kā ES datu centrs un attīstīs savas riska analītiskās spējas, vēl vairāk
paplašinot savu datu infrastruktūru.

1 Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1022/2013 () tika 
grozīta Regula (ES) Nr. 1093/2010 attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai 
bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
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