EBA'S ARBEJDSPROGRAM FOR 2019

RESUMÉ
Indledning
1. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24.
november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (EBA) skal EBA's arbejdsprogram
give et fyldestgørende overblik over myndighedens mål og aktiviteter for de nærmeste år i
overensstemmelse med dens mandat og styrelsesudvalgets ambitioner.
2. Planlægningen af EBA's arbejdsprogram er en vigtig opgave med henblik på at fastlægge fokus for
EBA's arbejde og fastsætte, hvad myndighedens ressourcer bør afsættes til, og samtidig sikre en
passende prioritering af EBA's opgaver i 2019. EBA's arbejdsprogram omfatter det etårige og
flerårige arbejdsprogram.
3. Det flerårige arbejdsprogram for 2019-2022 ligger inden for rammerne af de strategiske områder,
som EBA har foreslået for de kommende år, og sammenfatter de vigtigste mål, der er afledt af de
mandater, som fremgår af forordningen, og af den relevante lovgivning for EU's banksektor.
4. Hvert strategisk område suppleres af aktiviteterne i det årlige arbejdsprogram, der præciserer,
hvilke opgaver der skal afvikles inden for det pågældende år, og hvilke ressourcer der er
nødvendige med henblik herpå. Dette skaber gennemsigtighed og ansvarlighed over for EBA's
interessenter og tjener til internt at kæde de daglige aktiviteter og processer sammen med de
strategiske områder.
5. EBA forventer et betydeligt antal lovgivningsmæssige reformer fra Kommissionens side (som det
allerede er afspejlet i dette dokument), hvilket vil påvirke det arbejde, som er planlagt for 2019.
Disse består af i) en revision af kapitalkravsforordningen (CCR) og følgerne af Baselkomitéen for
Banktilsyns (BCBS) revision af handelsbeholdningen, ii) implementering af begrebet samlet
tabsabsorberingsevne (TLAC), iii) opfølgning af drøftelsen om proportionalitet i reguleringsrammen
og iv) mulige mandater i henhold til lovgivningen om dækkede obligationer.
6. EBA har også fået nye mandater, som allerede er indarbejdet i dette dokument. Disse består af i)
mandaterne vedrørende securitiseringsrammen i relation til kapitalmarkedsunionen, som skal
leveres i 2019, ii) mandaterne vedrørende misligholdte lån, iii) mandaterne vedrørende Fintech 1
og iv) mandaterne vedrørende bæredygtig finansiering 2.
7. Endvidere har Det Forenede Kongeriges anvendelse af artikel 50 i traktaten om Den Europæiske
Union indledt den toårige proces vedrørende landets udtræden af EU, hvilket i to henseender har
indvirket på EBA og dens arbejdsprogram. For det første deltager EBA aktivt i koordineringen af de
kompetente myndigheders arbejde omkring institutternes beredskabsplanlægning og beredskab
og analyse af risici og politiske konsekvenser for EU-institutionerne samt koordinerer arbejdet
vedrørende tilsynssamarbejde mellem myndighederne, herunder udvikling af modeller for
aftalememoranda. I betragtning af EBA's forventede flytning påvirker Brexit desuden i betydelig
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grad ligeledes EBA's egne aktiviteter. Arbejde i relation til Brexit vil derfor fortsat være en
horisontal prioritet for EBA i 2019. For det andet kan EBA's øvrige aktiviteter blive påvirket i
fremtiden, og enhver væsentlig ændring i arbejdsprogrammet vil blive meddelt i rette tid med
henblik på at opnå styring og godkendelse fra styrelsesudvalget og tilsynsrådet.
8. Den 12. september 2018 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse 3 med henblik på at styrke
EU's regelsæt for tilsyn med finansielle institutioner og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Strategien, der er baseret på en analyse foretaget af en fælles arbejdsgruppe med de europæiske
tilsynsmyndigheders deltagelse, har primært fokus på at styrke EBA's rolle som myndighed for
bekæmpelse af hvidvaskning af penge på EU-plan og indeholder forslag om at tillægge EBA
yderligere opgaver.
9. Endelig vil EBA inden for betalingstjenester og forbrugerbeskyttelse skifte fokus til konvergens i
tilsynspraksis med hensyn til EBA's retningslinjer for produktudvikling og produktstyring samt
overgangsperioden til det reviderede betalingstjenestedirektiv.

EBA's mission
10.EBA's mission er "at opbygge en fælles regulerings- og tilsynsramme for hele banksektoren i de 28
EU-medlemsstater 4 for at sikre et effektivt, gennemsigtigt og stabilt indre marked til gavn for
forbrugerne, virksomhederne og økonomien som helhed".
11.Det er EBA's vigtigste opgave gennem vedtagelse af bindende tekniske standarder og retningslinjer
at bidrage til fastlæggelse af det fælles europæiske regelsæt på bankområdet. Det fælles regelsæt
har til formål at tilvejebringe et enkelt sæt harmoniserede tilsynsregler for finansielle institutioner
i hele EU og bidrage til at skabe ensartede vilkår og sikre et højt beskyttelsesniveau for indskydere,
investorer og forbrugere.
12.Myndigheden spiller også en vigtig rolle med hensyn til at fremme en samordnet tilsyns- og
afviklingspraksis for at sikre en harmoniseret anvendelse af tilsynsreglerne. Endelig har EBA
mandat til at vurdere risici og sårbarheder i banksektoren i EU, navnlig gennem regelmæssige
risikovurderingsrapporter og stresstest for hele EU.
13.Af andre opgaver, der indgår i EBA's mandat, er bl.a. at:
•

undersøge de nationale myndigheders angiveligt ukorrekte eller utilstrækkelige
anvendelse af EU-retten

•

træffe afgørelser rettet mod individuelle kompetente myndigheder eller finansielle
institutioner i nødsituationer

•

mægle med henblik på at bilægge med tvister mellem kompetente myndigheder i
grænseoverskridende situationer

•

fungere som et uafhængigt rådgivende organ for Europa-Parlamentet, Rådet eller
Kommissionen
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•

indtage en ledende rolle med hensyn til at fremme gennemsigtighed, enkelhed og
retfærdighed på markedet for finansielle produkter eller tjenesteydelser på det indre
marked.

14.Med henblik på at udføre disse opgaver har EBA mandat til at udarbejde en række
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige dokumenter, herunder bindende tekniske
standarder, retningslinjer, henstillinger, udtalelser og ad hoc- eller regelmæssige rapporter.

