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Viacročný pracovný program orgánu
EBA na obdobie rokov 2016 – 2018

Zhrnutie

1. V súlade  s nariadením  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  č. 1093/20101

z 24. novembra 2010,  ktorým  sa  zriaďuje  Európsky  orgán  pre  bankovníctvo  (EBA),  sa  vo
viacročnom  pracovnom  programe  orgánu  EBA  na  obdobie  rokov  2016 – 2018  opisujú
súvislosti,  v rámci ktorých orgán EBA vykonáva činnosť,  poslanie orgánu EBA, ciele a vývoj
činností  orgánu  EBA na obdobie  rokov  2016 – 2018  v rámci  hlavných  strategických  oblastí
odvodených od úloh stanovených v nariadení a príslušných právnych predpisoch EÚ v oblasti
bankového sektora.

2. Ročný a viacročný pracovný program na obdobie rokov 2016 – 2018 boli vypracované s cieľom
zohľadniť jednotlivé právne predpisy a legislatívne návrhy prijaté počas roka 2015 v oblasti
finančnej  a bankovej  regulácie.  Patria  k nim  nové  mandáty  a existujúce  úlohy  a mandáty
pridelené orgánu EBA – najmä tie, ktoré sú obsiahnuté v právnych predpisoch o kapitálových
požiadavkách (CRD IV/CRR) a v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD)
alebo smernici  o systémoch ochrany vkladov (DGSD),  ako aj  v nariadení  o audite,  smernici
o boji  proti  praniu  špinavých  peňazí  (AMLD),  nariadení  o infraštruktúre  európskych  trhov
(EMIR),  nariadení  o vyrovnaní,  nariadení  o centrálnych  depozitároch  cenných  papierov
(CSDR),  smernici  o finančných  konglomerátoch  (FICOD),  [plánovanom]  nariadení
o štrukturálnych  opatreniach  v bankovom  sektore  EÚ  a v nedávno  schválenom  nariadení
o výmenných  poplatkoch  za  platobné  transakcie  viazané  na  kartu  a smernici  o platobných
službách (PSD2).

3. Mnohé technické  predpisy  a mandáty  na  usmernenia  orgánu EBA vyplývajú  z podstatných
zmien legislatívneho rámca EÚ v oblasti bankovníctva a majú byť dokončené do konca roka
2016. Orgán EBA teda presúva svoju pozornosť z prípravy technických predpisov a usmernení
na ďalšie posilnenie  svojej  úlohy pri  budovaní spoločnej  kultúry dohľadu EÚ a jednotných
postupov dohľadu, ako aj pri zabezpečovaní jednotných postupov a konzistentných prístupov
v celej  EÚ.  Okrem  toho  orgán  EBA  posilní  svoju  úlohu  dátového centra  EÚ  a zlepší  svoje
schopnosti analýzy rizík ďalším posilnením svojej dátovej infraštruktúry.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky 
osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013.
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