30. září 2013

Pracovní program orgánu EBA na rok 2014
Úvod

1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu
2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) pracovní program orgánu EBA popisuje
a shrnuje hlavní cíle, výsledky a odpovídající priority orgánu EBA pro rok 2014, které jsou
odvozeny od úkolů specifikovaných v nařízení a z příslušných právních předpisů EU pro odvětví
bankovnictví.
Shrnutí hlavních úkolů
2. Hlavním cílem orgánu EBA v oblasti regulační politiky bude nadále sehrávat ústřední úlohu při
přípravě jednotného souboru pravidel, jehož účelem bude dosažení rovných podmínek pro finanční
instituce, jakož i zvýšení kvality finanční regulace a celkového fungování jednotného trhu.
Ústředním bodem regulační práce orgánu EBA bude zejména směrnice/nařízení o kapitálových
požadavcích (CRDIV/CRR), konkrétně úvěrové a tržní riziko a oblasti obezřetnostního dohledu v
oblasti likvidity a pákového poměru a dále rámce pro ozdravení a restrukturalizaci. Činnosti
dohledu orgánu EBA v roce 2014 se budou nadále zaměřovat na určování, analýzu a řešení
klíčových rizik v bankovním sektoru EU s cílem zajistit, že poskytují přidanou hodnotu v rámci řady
rizikových produktů nabízených v EU. Orgán EBA bude nadále sledovat úrovně kapitálu i plány
v oblasti kapitálu s ohledem na jejich přibližování novým normám. V neposlední řadě orgán EBA
usiluje o posílení ochrany uživatelů bankovních služeb a prosazování transparentnosti,
jednoduchosti a spravedlivých podmínek u spotřebitelských finančních produktů a služeb v rámci
celého jednotného trhu. V této souvislosti orgán EBA zaměří svou činnost v oblasti ochrany
spotřebitele na plnění mandátů, jimiž byl pověřen na základě směrnice o hypotéčních úvěrech
(MCD), navrhovaného balíčku týkajícího se bankovních účtů, navrhované revize směrnice
o platebních službách (PSD) a iniciativ, jako je samostatné umísťování finančních nástrojů.
3. Tři výše uvedené oblasti – regulace, dohled a ochrana spotřebitele – představují klíčové
funkce orgánu EBA, které stanoví nařízení o orgánu EBA. Samostatný horizontální útvar analýzy
a koordinace politik navíc zajišťuje koordinaci interní a externí politiky mezi klíčovými funkcemi
orgánu EBA a externími zúčastněnými stranami a poskytuje rovněž právní přezkumy a posouzení
dopadu návrhů politik vypracovaných orgánem EBA a podporuje srovnávací hodnocení prováděné
orgánem EBA. Podpůrné funkce soustředěné v provozním útvaru hrají zásadní úlohu při
zajišťování toho, aby orgán EBA mohl plnit své klíčové funkce.

4. V roce 2014 orgán EBA převezme od Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění (EIOPA) předsednictví Společného výboru evropských orgánů dohledu
(dále jen „společný výbor“). Za předsednictví orgánu EBA bude společný výbor přisuzovat vysokou
prioritu v roce 2014 oblasti ochrany spotřebitelů, meziodvětvové analýze rizik a hodnocení
interaktivity a možných neúmyslných dopadů směrnice Solventnost II, CRDIV/CRR a legislativního
rámce pro ozdravení a restrukturalizaci. Bude pokračovat v již probíhajících regulačních činnostech
v klíčových oblastech, jako jsou finanční konglomeráty, eliminace praní špinavých peněz, procesy
stanovování referenčních hodnot a ratingové agentury a bude usilovat o větší zviditelnění své
práce u externích zúčastněných stran. Úkoly vytyčené v Pracovním programu orgánu EBA na rok
2014 jsou zakotvené v Pracovním programu společného výboru tří evropských orgánů dohledu
(ESA) pro rok 2014, aniž by byly dotčeny mandáty orgánů.
5. Do 2. ledna 2014 Evropská komise zveřejní zprávu o hodnocení Evropského systému dohledu
nad finančním trhem v souladu s článkem 81 nařízení o orgánech ESA. Orgán EBA počká na
výsledek hodnocení a bude-li to zapotřebí, zváží provedení případných doporučení. Bude
pokračovat výměna názorů s ostatními orgány ESA ohledně možných zlepšení rámce orgánů ESA.
Bankovní unie / vytvoření jednotného mechanismu dohledu
6. Vytvoření jednotného mechanismu dohledu v EU1 bude mít určité významné dopady na plnění
mandátu orgánu EBA. Orgán EBA bude muset mít na paměti potřebu přinést specifickou přidanou
hodnotu v kontextu měnících se institucionálních struktur EU v souvislosti s vytvořením jednotného
mechanismu dohledu.
7. Jednotný mechanismus dohledu si vyžádá rozsáhlejší operativní vztahy ve všech oblastech a se
všemi zainteresovanými stranami, a to zejména s Evropskou centrální bankou (ECB). V této
souvislosti bude důležité zajistit účinnou spolupráci na společných projektech, jako jsou zátěžové
testy. Jednotný mechanismus dohledu bude dále vyžadovat ještě výraznější závazek Unie
zajistit jednotný soubor pravidel a zejména jednotnou metodiku a postupy v oblasti dohledu, kde
orgán EBA přispěje svým dílem a odbornými znalostmi mimo jiné tím, že vypracuje jednotný
manuál pro výkon dohledu.
8. Jako jediný orgán, který může nabídnout

podrobné

tematické obezřetnostní postřehy

v bankovnictví napříč jednotným trhem, bude orgán EBA muset zajistit, aby se jeho infrastruktura
týkající se rizik, včetně údajů a zpráv o rizicích, zaměřovala na tuto specifickou přidanou hodnotu a
maximálně využívala údaje a postřehy o dohledu orgánu EBA získané v rámci celé EU, i
prostřednictvím jeho účasti v kolegiích orgánů dohledu.

Dne 12. září 2012 Komise přijala dva návrhy na vytvoření jednotného mechanismu dohledu nad bankami v čele
s Evropskou centrální bankou (ECB). Dne 19. března 2013 Evropský parlament a Rada dospěly k dohodě
ohledně tohoto legislativního balíčku, přičemž odpovědnost za bankovní dohled v rámci jednotného mechanismu
dohledu byla svěřena ECB a byla upravena provozní pravidla orgánu ECB vzhledem k tomuto novému rámci.
Dne 12. září 2013 Evropský parlament podpořil balíček jednotného mechanismu dohledu.
1
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Stanovení priorit úkolů orgánu EBA
9. Podrobný výčet všech úkolů orgánu EBA je spolu s přiřazenými prioritami uveden v příloze.2
Uvedená klasifikace priorit vychází z následujících zásad:



Priorita 1 byla přiřazena (a) úkolům odvozeným z legislativního návrhu se lhůtou spadající do
roku 2014, (b) úkolům, které orgán EBA považuje za nejnaléhavější vzhledem k zajištění splnění
svých cílů (tj. lepší fungování vnitřního trhu, zajištění účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu
v EU a ochrana veřejných zájmů, včetně stability finančního systému), a (c) úkolům zohledňujícím
lidské a finanční zdroje orgánu EBA.



Priorita 2 byla přiřazena (a) méně naléhavým úkolům, které budou plněny jen za předpokladu,
že jejich plnění neomezí schopnost orgánu EBA plnit úkoly priority 1, tj. úkoly, které nesplňují
všechny tři výše uvedené podmínky (tj. úkoly, jejichž lhůta je po roce 2014, které EBA nepovažuje
za nejnaléhavější s ohledem na dosažení svých cílů nebo které pravděpodobně nebudou
dosaženy při zohlednění lidských a finančních zdrojů orgánu EBA), a (b) úkolům, které mohou být
vyvolány externě (např. žádosti o nezávazná zprostředkování) a orgán EBA nemůže předvídat
případné případy pro rok 2014.



Priorita 3 byla přiřazena úkolům, které jsou nejméně naléhavé a mohou být splněny ve
středně či dlouhodobém horizontu.
10. Kromě toho, že výstupy požadované od orgánu EBA v oblasti odvětvových právních předpisů
spadajících do jeho působnosti – zejména legislativa CRR/CRDIV (viz oddíl „Regulace“ níže) –
dosahují vysokého počtu, je i načasování plánovaných produktů velmi koncentrované, protože
prováděcí harmonogram musí zůstat konzistentní. Jelikož dokončení většiny těchto výstupů se
očekává do roku 2014, v tomto období bude koncentrace činnosti orgánu EBA velmi vysoká. Na
základě kapacit, kterými disponují orgán EBA i vnitrostátní orgány, se očekává, že bez dalších
lidských zdrojů v orgánu EBA nebude možné uskutečnit všechny činnosti v současné navrhované
podobě.

Regulace
11. Hlavním cílem orgánu EBA v oblasti regulační politiky bude nadále sehrávat ústřední úlohu při
přípravě jednotného souboru pravidel, jehož účelem bude dosažení rovných podmínek pro
finanční instituce, jakož i zvýšení kvality finanční regulace a celkového fungování jednotného trhu.
12. Regulační práce orgánu EBA se zaměří zejména na směrnici/nařízení o kapitálových
požadavcích (CRDIV/CRR), a sice pravidla EU vztahující se na kapitálové požadavky pro banky a
investiční podniky v rámci jednotného trhu, která vstoupila v platnost v létě roku 2013 a budou
uplatňována od 1. ledna 2014. Cílem balíčku je zpřísnit kapitálové požadavky, zavést povinnou
rezervu na zachování kapitálu a nepovinnou proticyklickou rezervu a balíček dále předpokládá
nové regulační požadavky v oblasti likvidity a pákového poměru i další kapitálové přirážky pro
systémově důležité banky. Orgán EBA by měl sehrávat stěžejní úlohu v technickém provádění
a uplatňování rámce CRDIV/CRR, jelikož se od něj očekává téměř 250 výstupů, přičemž mnoho
Upozorňujeme, že některé z položek souvisejících s legislativními návrhy Evropské komise se mohou změnit
vzhledem k tomu, že tyto návrhy jsou v současné době předmětem diskuse.
2
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z nich musí být splněno v roce 2014. Většina těchto úkolů se týká vypracování podrobnějších
technických pravidel, většinou prostřednictvím přípravy závazných regulačních nebo prováděcích
technických norem. Tabulka níže uvádí přehled hlavních výstupů v rámci legislativy CRDIV/CRR
se lhůtou do konce roku 2014.
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Tabulka 1: Regulační produkty v rámci legislativy CRDIV/CRR se lhůtou pro podání od ledna 2014 do
prosince 2014
Typ produktu
Regulační technické
normy (RTN)

Celkový
počet
produktů
48

Prováděcí technické
normy (PTN)

23

Obecné pokyny

7

Zprávy

9

Stanoviska/konzultace

5

Oznámení

2

Témata
20 RTN: Přístup založený na interním ratingu (IRB)
3 RTN: Vydávání oprávnění
3 RTN: Domovské vs. hostitelské
1 RTN: Expozice subjektů kolektivního investování (CIU)
5 RTN: Kapitál
2 RTN: Tržní riziko
2 RTN: Odměňování
2 RTN: Rizika likvidity
1 RTN: Globálně systémově významné pojišťovny (GSII)
1 RTN: Proticyklické kapitálové rezervy
1 RTN: Fixní režijní náklady
1 RTN: Snižování úvěrového rizika
1 RTN: Ústřední protistrana (CCP)
1 RTN: Standardizovaný přístup
1 RTN: Úprava úvěrového ocenění (CVA)
1 RTN: Velká úvěrová angažovanost
1 RTN: Makroobezřetnostní opatření
1 RTN: Obezřetné oceňování
1 PTN: Interní modely tržního rizika
3 PTN: Domovské vs. hostitelské
1 PTN: Společné rozhodování
1 PTN: Přístup IRB
3 PTN: Vydávání oprávnění
1 PTN: Zveřejňování relevantních údajů dohlížitelem
3 PTN: Externí ratingové agentury (ECAI)
2 PTN: Tržní riziko
1 PTN: Velká úvěrová angažovanost
2 PTN: Riziko likvidity
1 PTN: Globálně systémově významné pojišťovny (GSII)
1 PTN: Pákový poměr
2 PTN: Infrastruktura trhu
1 PTN: Zatížení aktiv
1 OP: Odměňování
1 OP: Strukturální opatření
1 OP: Nezatížená aktiva
1 OP: SREP
3 OP: Zveřejňování informací
2 zprávy: Externí ratingové agentury
1 zpráva: Kryté dluhopisy
3 zprávy: Riziko likvidity
1 zpráva: CRR/EMIR (nařízení o infrastruktuře evropských trhů)
u CCP
1 zpráva: Kapitál
1 zpráva: Sekuritizace
2 stanoviska: Makroobezřetnostní opatření
1 stanovisko: Standardizovaný přístup
2 stanoviska: Kryté dluhopisy
1 oznámení: přístup IRB
1 oznámení: Organizace dohledu
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13.

Kromě vytvoření jednotného souboru pravidel v oblasti bankovnictví (zejména vypracování
návrhu technických norem a pokynů), což představuje klíčovou prioritu orgánu EBA v oblasti
regulace, orgán EBA předpokládá vytvoření řady výstupů v nové oblasti obezřetnostních
požadavků týkajících se likvidity a pákového poměru. Orgán bude pokračovat v práci na
stanovení definic vysoce kvalitních likvidních aktiv, hodnocení ekonomického dopadu
a ukazateli krytí likviditou.

14.

V oblasti úvěrového rizika orgán EBA vypracuje zprávu o procykličnosti a srovnatelnosti
modelů založených na interním ratingu (IRB). To je vzhledem k důležitosti modelů
založených na interním ratingu v řízení rizik institucí považováno za klíčové, aby bylo možné
zajistit jednotné provádění nařízení CRR ve všech institucích, a tak se vyvarovat neefektivní
a méně obezřetnostní alokace rizik v rámci institucí. V oblasti úvěrového rizika je zapotřebí
rovněž mnoho práce na přípravě návrhů řady technických norem týkajících se přístupu
založeného na interním ratingu a standardizovaných přístupech, včetně přiřazování
úvěrových ratingů stupňům úvěrové kvality u zhruba 25 zaregistrovaných ratingových
agentur. Podobná činnost bude prováděna v oblasti tržního rizika, zejména s ohledem na
CVA (úpravy úvěrové hodnoty).

15.

Orgán EBA rovněž zahájil přípravné práce vzhledem k legislativním mandátům, které mu
budou uděleny po schválení směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů
(RRD) a revizi směrnice o systémech pojištění vkladů (DGS). Prvně jmenovaná směrnice
zavádí rámec pro řízení krizí v celé Unii a stanoví tři úlohy orgánu EBA v ozdravných
postupech a řešení problémů, přičemž zmocňuje orgán EBA k vypracování technických
norem a pokynů v podobě jednotného souboru pravidel a dává orgánu EBA pravomoc
vystupovat

jako

zprostředkovatel

mezi

vnitrostátními

orgány

u skupin

působících

přeshraničně a stanovuje orgán EBA jako styčný bod a koordinátora pro vztahy mezi EU
a třetími zeměmi. Přestože rámec směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů je
stále v jednání (včetně konečných termínů dodání), orgán EBA již začal pracovat vzhledem
k množství a komplexnosti mandátů. V roce 2014 se orgán EBA zaměří na všechny
technické normy a pokyny, které se týkají: včasného zásahu, impulzů k zahájení řešení
problémů, ozdravných plánů, oceňování, systémů pojištění vkladů a nástroje bail-in. Níže je
uveden přehled mandátů obsažených v navrhované legislativě udělených orgánu EBA
v rámci směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů.3

3

Je nutné upozornit, že vzhledem k tomu, že legislativa úrovně 1 je stále v jednání, tabulka uvádí

souhrnný odhad celkového počtu regulačních výstupů.
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Tabulka 2: Regulační úkoly v souladu s návrhem směrnice RRD a revizí směrnice DGS
Typ produktu
Regulační technické
normy (RTN)
Prováděcí technické
normy (PTN)
Obecné pokyny

Odhadovaný celkový
počet produktů
23

Zprávy

5

Rámcová dohoda /
oznámení

4

Témata
Restrukturalizační plány
Ozdravné plány
Opatření včasného zásahu
Bail-in
Použití restrukturalizačních nástrojů
Výměna informací
Finanční podpora uvnitř skupiny
Oceňování
Rizikově vážené příspěvky do systému
pojištění vkladů
Bail-in
Minimální požadavky na kapitál a způsobilé
závazky (MREL)
Proporcionalita
Cílová úroveň finančních ustanovení
Sankce
Ozdravné plány
Restrukturalizační plány
Třetí země

16. Orgánu EBA bylo přiděleno značné množství dalších regulačních mandátů týkajících se
několika dalších odvětvových právních předpisů, zejména směrnice o boji proti praní špinavých
peněz (AMLD),4 ale také nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), legislativy o trzích
finančních nástrojů (MiFID/MiFIR), nařízení o ratingových agenturách (CRA), nařízení o auditu
a směrnice o centrálním depozitáři cenných papírů (CSD). Úplný výčet podrobných úkolů je
uveden v připojené příloze. V červenci 2013 orgán EBA spustil internetový nástroj „Single
Rulebook Q&A (Jednotný soubor pravidel: otázky a odpovědi)“, pomocí něhož mohou instituce,
orgány dohledu a další zainteresované strany zasílat dotazy týkající se balíčku CRD IV,
souvisejících technických norem a pokynů orgánu EBA. V roce 2014 bude orgán EBA
pokračovat v procesu otázek a odpovědí s cílem doplnit jednotný soubor pravidel a zajistit, aby
zahrnoval aktuální a vyvíjející se regulační rámec. Očekává se, že srovnávací hodnocení a tlak
ze strany ostatních států bude i nadále hnací silou při zajišťování plnění a dodržování odpovědí
poskytnutých v rámci procesu otázek a odpovědí i přesto, že nemají žádnou právní moc.

Dohled
17. Hlavní cíle orgánu EBA v oblasti dohledu jsou tyto: (i) poskytování nezávislé a vysoce kvalitní
analýzy bank v EU a bankovního sektoru EU v koordinaci s prací příslušných orgánů dohledu,
Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB) a subjektů odpovědných za přípravu politik
v EU, která povede ke společným politickým reakcím, (ii) zajišťování, aby byly k dispozici
relevantní a spolehlivé údaje pro účinný dohled a tržní disciplínu, (iii) aktivní přispění ke
sbližování postupů dohledu a budování společné kultury dohledu na celém jednotném trhu, (iv)
podpora a sledování účinných a významných struktur kolegií spolupracujících v oblasti dohledu
a (v) podpora soudržnosti dohledu v zájmu jednotného trhu.
4

Mnoho mandátů má být vypracováno společně třemi evropskými orgány dohledu v souvislosti se společným
výborem evropských orgánů dohledu.
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18. Za účelem dosažení výše uvedených cílů se budou činnosti dohledu orgánu EBA v roce 2014
nadále zaměřovat na určování, analýzu a řešení klíčových rizik v bankovním sektoru EU
s cílem poskytnout přidanou hodnotu v rámci řady produktů nabízených v EU pro řešení rizik.
Orgán EBA bude nadále sledovat, jestli úrovně kapitálu i plány v oblasti kapitálu splňují nově
zaváděné požadavky.
19. Orgán EBA bude také pokračovat ve spolupráci s příslušnými orgány s cílem pochopit dopad
zhoršující se kvality aktiv na rozvahy bank a podporovat probíhající proces korekce rozvah
a snahy bank o obnovu udržitelných struktur financování. Orgán EBA bude zejména
spolupracovat s ECB a příslušnými orgány zemí mimo eurozónu a bude provádět přezkumy
kvality aktiv. Zátěžové testy v celé EU tak poskytnou důležité výchozí body.
20. Orgán EBA bude pokračovat ve své pravidelné tematické analýze řady oblastí, včetně
dokončení analýzy jednotnosti výstupů rizikově vážených aktiv (RWA), udržitelnosti obchodních
modelů bank a přezkumů kvality aktiv bank. Jak vyžaduje legislativa, orgán EBA rovněž zahájí
pravidelné srovnávání výsledků interních modelů bank. K pravidelným produktům budou patřit
časté aktualizace týkající se financování a likvidity vycházející ze zpravodajských informací
orgánů dohledu a trhu, čtvrtletní aktualizace pro ESRB a pololetní zprávy hodnocení rizika
předkládané institucím EU. Orgán EBA bude využívat údaje od orgánů dohledu – jejichž
kvantita a srovnatelnost se zlepší po vstupu nových pravidel pro předkládání zpráv v oblasti
dohledu v platnost v roce 2014 – spolu se zpravodajskými informacemi o trhu a příspěvky od
kolegií k vypracování zpráv bankovního sektoru. Nadále budou ve spolupráci se společným
výborem připravovány meziodvětvové zprávy o rizicích, které budou zasílány každých šest
měsíců Hospodářskému a finančnímu výboru Rady EU – zasedání pro finanční stabilitu. Orgán
EBA bude rovněž udržovat a dále rozvíjet své klíčové ukazatele rizik a svůj soubor přehledů
rizik, včetně interních přehledů orgánu EBA na úrovni bank, přehledů srovnávacích skupin,
které mají být sdíleny s kolegii dohledu / vnitrostátními orgány dohledu, a odvětvového přehledu
pro jednání orgánu EBA a ESRB.
21. V oblasti podávání zpráv a transparentnosti bude orgán EBA nadále poskytovat pomoc
s veškerými problémy při implementaci rovněž prostřednictvím otázek a odpovědí týkajících se
společného rámce výkaznictví, výkazů COREP a FINREP. Orgán EBA rovněž v rámci třetího
pilíře vydá pokyny s cílem posílit transparentnost v celém bankovním sektoru EU a podporovat
konzistentní a řádnou transparentnost u tematických otázek.
22. Činnost v oblasti dohledu bude rovněž zahrnovat prosazování sbližování postupů dohledu
na celém jednotném trhu prostřednictvím vypracování pravidel společné metodiky procesu
dohledu a hodnocení a metodiky pro posuzování rizik v rámci jednotného souboru pravidel.
Pokyny budou doplněny vypracováním příslušných částí jednotného souboru pravidel.
23. Orgán EBA bude pokračovat ve své práci v oblasti podpory a sledování spolupráce kolegií
v oblasti dohledu s cílem posílit evropský dohled nad přeshraničními bankovními skupinami.
Zaměstnanci orgánu EBA se budou kolegií účastnit, budou je podporovat a sledovat.
Zaměstnanci orgánu EBA budou rovněž pomáhat vnitrostátním orgánům dohledu při provádění
nových závazných technických norem týkajících se spolupráce v oblasti dohledu i při plnění
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nových úkolů (např. přezkum kvality aktiv a hodnocení plánů obnovy). V důsledku vytvoření
jednotného mechanismu dohledu dojde k přesunu pozornosti k těm kolegiím, která se
významným způsobem angažují v oblasti jednotného mechanismu dohledu i mimo ni.
24. Orgán EBA bude podle potřeby plnit svoji úlohu v oblasti závazné a nezávazné mediace.
Předpokládá se, že po vstupu směrnice CRD IV v platnost se objeví nové úkoly v oblasti
mediace, což dále posílí mediační úlohu orgánu EBA. Orgán EBA bude aktivně usnadňovat a
v případě nutnosti koordinovat veškerá opatření přijatá příslušnými vnitrostátními orgány
dohledu, jestliže dojde k nepříznivému vývoji / krizovým situacím.
25. V oblasti řízení krizí bude mít orgán EBA významnou roli při pomoci v diskusích o hodnocení
plánů ozdravných postupů a řešení problémů mezi dotčenými příslušnými orgány v kolegiích
i pomoci v procesu ustavování kolegií k řešení problémů.

Ochrana spotřebitelů a finanční inovace
26. V oblasti ochrany spotřebitelů má orgán EBA odpovědnost v celé EU a vynakládá veškeré úsilí
při prosazování transparentnosti, jednoduchosti a spravedlivých podmínek na trhu se
spotřebitelskými finančními produkty či službami na celém jednotném trhu.
27. V roce 2014 bude útvar orgánu EBA pro ochranu spotřebitelů a finanční inovace nadále
shromažďovat a analyzovat spotřebitelské trendy a provádět rozbor činností bank v oblasti
strukturovaných produktů a souvisejících maloobchodních činností a podávat o nich zprávy.
28. Bude plnit několik mandátů, jejichž udělení orgánu EBA předpokládá Komisí navrhovaná
směrnice o bankovních účtech. To bude mimo jiné zahrnovat vypracování pokynů pro
vnitrostátní orgány dohledu týkajících se (a) zavedení nejběžnějších služeb, (b) stanovení
přiměřených nákladů na běžný účet a (c) práva na zavedení volného pohybu služeb. Orgán
EBA bude dále pracovat na průřezových úkolech vyplývajících z Komisí navrhované revize
směrnice o platebních službách (PSD) a přispívat k těmto úkolům, které mohou zahrnovat
mandáty EBA k vypracování pokynů, (d) které poskytovatelům platebních služeb usnadní
kvalifikaci závažných incidentů, a v úzké spolupráci s ECB vytvoření pokynů (e) pro
poskytovatele platebních služeb týkajících se nejmodernějších způsobů ověření klienta a (f)
vypracování, provádění a sledování bezpečnostních opatření, včetně procesů osvědčování. To
bude rovněž zahrnovat vypracování návrhu regulačních technických norem, které stanoví
technické požadavky na přístup k informacím obsaženým ve veřejných rejstřících a specifikují
rámec pro spolupráci příslušných orgánů domovských členských států a výměnu informací mezi
nimi. Při provádění mandátů udělených orgánu EBA v navrhované směrnici o hypotečních
úvěrech (MCD) orgán EBA vypracuje návrh regulačních technických norem, které stanoví
pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání zprostředkovatelů hypotečních úvěrů.
29. Mimoto jakmile provádění směrnice MCD pokročí, orgán EBA vypracuje pokyny na podporu
směrnice MCD týkající se odpovědného poskytování hypotečních úvěrů a nakládání
s vypůjčovateli čerpajícími hypoteční úvěry, kteří jsou v prodlení, přičemž bude vycházet ze
stanovisek týkajících se osvědčených postupů vydaných ve výše uvedených oblastech v červnu
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2013. Společně s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) orgán EBA rovněž
připraví regulační reakci na jev, kdy banky prodávají (umísťují) vlastní finanční nástroje
vlastním retailovým vkladatelům. A v neposlední řadě bude v létě roku 2014 společně se
spotřebitelskými odbory orgánů ESMA a EIOPA v prostorách orgánu EBA v Londýně
uspořádán Den spotřebitelů.

Provozní útvar
30. V oblasti provozu se orgán EBA v níže uvedených oblastech zaměří na tyto činnosti:



Finance: hodnocení zavedení systému řízení podle činností, včetně sestavování rozpočtů
podle činností i lepšího sledování a provádění rozpočtu, sladění finančního nařízení orgánu EBA
s novým rámcovým finančním nařízením, které má Komise schválit na konci roku 2013,



Lidské zdroje: provádění a zlepšení politik v oblasti lidských zdrojů v souladu se služebním
řádem, jako je politika přispění na vzdělávání, která vyžaduje uzavření smluv s jednotlivými
školami,



Zadávání veřejných zakázek: pečlivé sledování a včasné plnění všech veřejných zakázek, jak
stanoví plán zadávání veřejných zakázek pro rok 2014,



Komunikace: další vylepšení internetových stránek orgánu EBA, sledování médií a tisku a



IT: provádění projektů vypracovaných na základě schválené strategie IT, jako jsou platformy
pro shromažďování údajů, výkaznictví a analýzy, systém správy dokumentů atd.
31. Kromě výše uvedeného bude orgán EBA dále zvyšovat efektivitu a účinnost stávajících
podpůrných a správních procesů. Bude dále usilovat o úspěšnou spolupráci s dalšími dvěma
evropskými orgány dohledu s cílem zajistit případné úspory z rozsahu v podpůrných funkcích.
32. Orgán EBA bude nadále financován Evropskou komisí a příslušnými vnitrostátními orgány.

Analýza a koordinace politik
33. Hlavními cíli útvaru analýzy a koordinace politik orgánu EBA bude poskytování pokynů
a podpory v oblasti posouzení dopadů opatření v oblasti politiky a dohledu (technické normy,
obecné pokyny, doporučení atd.). Útvar bude poskytovat podporu hlavním řídícím orgánům
rady orgánů dohledu a správní rady, včetně plánování, přípravy a sledování činností
dohodnutých na jejich zasedáních. Útvar zajistí interní a externí koordinaci politiky a dohledové
činnosti orgánu EBA mezi seskupeními/útvary a s externími subjekty, jako jsou Basilejský výbor
pro bankovní dohled a MMF, a s dalšími členy Evropského systému dohledu nad finančním
trhem (ESFS) a orgány včetně Evropské komise, Rady (a jejího Hospodářského a finančního
výboru a Výboru pro finanční služby) a Evropského parlamentu (a jeho Hospodářského a
měnového

výboru).

Útvar

zajistí

koordinaci

a

poskytování

podpory

v souvislosti

s

předsednictvím orgánu EBA ve společném výboru evropských orgánů dohledu v roce 2014.
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34. Tento útvar bude rovněž koordinovat činnosti orgánu EBA v oblasti odborné přípravy na téma
dohledu, která je nabízena vnitrostátním orgánům dohledu, a zajišťovat podporu pro skupinu
subjektů působících v bankovnictví zřízenou při orgánu EBA, odbornou skupinu pro přezkum
v orgánu EBA a odvolací senát evropských orgánů dohledu.

Právní podpora
35. Právní útvar bude poskytovat právní analýzu a poradenství ohledně dokumentů týkajících se
politiky a dohledu vypracovaných odděleními pro regulaci a dohled a útvarem pro ochranu
spotřebitelů a finančních inovací (technické normy, pokyny, stanoviska, doporučení, srovnávací
hodnocení atd.) a právní pomoc v oblastech, v nichž se orgán EBA pohybuje, s cílem zajistit
právně kvalitní prostředí pro orgán EBA a určit možné právní problémy spojené s jeho
činnostmi. V roce 2014 budou dále posilovány výstupy týkající se institucionálního zasazení
orgánu EBA, jako je mimo jiné vyjednávání a vypracovávání dohod a jiných závazků,
poradenská podpora, uzavírání smluv, smlouvy o úrovni poskytovaných služeb, jednací řád,
prováděcí pravidla, rámcové dohody, memoranda o porozumění a vypracovávání a provádění
všech souvisejících formalit. Pokračující povinnosti týkající se nařízení (EU) č. 45/2001 a
nařízení (EU) č. 1049/2001 budou rovněž posíleny. V roce 2014 bude útvar dále aktivně
přispívat k celkovému rozvoji právního rámce orgánu EBA společně s neustálým sledováním
a využíváním legislativních nástrojů vztahujících se na tento orgán s cílem eliminovat právní
rizika.
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