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ÖSSZEFOGLALÁS
Bevezetés
1. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i
1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EBH munkaprogramja átfogó
áttekintést nyújt a Hatóságnak az elkövetkező évekre vonatkozó célkitűzéseiről és
tevékenységeiről, összhangban annak megbízatásával és az igazgatótanács céljaival.
2. Az EBH munkaprogramjának megtervezése alapvető fontosságú feladat annak meghatározása
szempontjából, hogy az EBH munkája mire összpontosítson, valamint az EBH hogyan ossza el
erőforrásait, lehetővé téve az EBH 2019. évi feladatai megfelelő prioritási sorrendjének felállítását.
Az EBH munkaprogramja az EBH éves és többéves munkaprogramjaiból áll.
3. A 2019-2022. évi többéves munkaprogramot az EBH által a következő évekre javasolt stratégiai
területek határozzák meg, és az a rendeletben, valamint a releváns uniós bankágazati
jogszabályokban meghatározott megbízatásokból származó fő célkitűzéseket összegzi.
4. Minden egyes stratégiai területet az éves munkaprogram tevékenységei egészítenek ki, amelyek
az éven belül teljesítendő feladatokat, valamint az e célhoz szükséges erőforrásokat részletezik.
Ezek átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítanak az EBH érdekelt felei számára, a
Hatóságon belül összekapcsolva a mindennapi tevékenységeket és folyamatokat a stratégiai
területekkel.
5. Az EBH jelentős mennyiségű jogszabályi reformra számít a Bizottságtól (amint azt ebben a
dokumentumban már említettük), ami hatással lesz a 2019-re tervezett munkára. Ezek (i) a
tőkekövetelményekről szóló rendelet és a kereskedési könyv Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság általi
felülvizsgálata következményeinek áttekintése; (ii) a teljes veszteségabszorbciós kapacitás (TLAC)
végrehajtása; (iii) a szabályozási keretrendszer arányosságáról folytatott eszmecsere nyomon
követése; és (iv) a fedezett kötvények szabályozásából eredő esetleges megbízatások.
6. Az EBH olyan új megbízatásokat is kapott, amelyek már szerepelnek ebben a dokumentumban.
Ezek (i) az értékpapírosítási keretekre vonatkozó megbízatások a tőkepiaci unió kontextusában,
amelyeket 2019-ben hajtanak végre; (ii) a nemteljesítő hitelekre vonatkozó megbízatások; (iii) a
pénzügyi technológiára 1 vonatkozó megbízatások és (iv) a fenntartható pénzügyre 2 vonatkozó
megbízatások.
7. Ezenkívül az Egyesült Királyság elindította az EU-ból való kilépés kétéves eljárását az Európai
Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján, ami kétszeres hatással volt az Európai Bankhatóságra és
munkaprogramjára. Először is az EBH aktívan részt vesz az illetékes hatóságok mellett
tevékenykedő intézmények vészhelyzeti tervezésének és felkészülésének koordinációjában,
valamint az uniós intézményekre vonatkozó kockázatok és szakpolitikai hatások elemzésében,
továbbá a hatóságok közötti felügyeleti együttműködésre vonatkozó munkák összehangolásában,
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ideértve az egyetértési megállapodások mintájának kidolgozását is. Ezenkívül az EBH várható
áthelyezése miatt a Brexit jelentősen befolyásolja az EBH saját műveleteit is. Ezért a Brexithez
kapcsolódó munka 2019-ben továbbra is horizontális prioritás marad az EBH számára. Másodszor
ez a jövőben érintheti az EBH egyéb tevékenységeit és a munkaprogram minden lényeges
változását időben kell majd közölni annak érdekében, hogy azokkal kapcsolatban az
igazgatótanácstól és a felügyelőtanácstól irányítást és jóváhagyást lehessen kérni.
8. 2018. szeptember 12-én a Bizottság közleményt 3 adott ki a pénzügyi intézmények prudenciális és
pénzmosás elleni küzdelmének felügyeletére vonatkozó uniós keret megerősítéséről. Az európai
felügyeleti hatóságok részvételével működő közös munkacsoport elemzésén alapuló stratégia
elsősorban az EBH-nak a pénzmosás elleni küzdelemben betöltött uniós szintű szerepének
megerősítésére összpontosít, és javasolja, hogy további feladatokkal bízzák meg az EBH-t.
9. Végül a pénzforgalmi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem területén az EBH a felügyeleti
gyakorlatok konvergenciáját fogja középpontba helyezni az EBH termékfelügyeletről és irányításról
szóló iránymutatására, valamint az anya-és leányvállalatokról szóló második irányelv átmeneti
időszakára tekintettel.

Az EBH küldetése
10.Az EBH küldetése „egységes szabályozói és felügyeleti keret létrehozása a bankszektor egésze
számára a 28 EU-tagállamban 4, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és a szélesebb értelemben vett
gazdaság számára előnyös hatékony, átlátható és stabil egységes piacot biztosítson”.
11.Az EBH fő feladata, hogy kötelező technikai standardok és iránymutatások elfogadásával
hozzájáruljon az európai egységes szabálykönyv létrehozásához a banki tevékenység terén. Az
egységes szabálykönyv célja, hogy az egész EU-ban harmonizált prudenciális szabályokat
biztosítson a pénzügyi intézmények számára, elősegítve az egyenlő versenyfeltételek
megteremtését és a betétesek, a befektetők és a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítását.
12.A Hatóság továbbá fontos szerepet játszik a felügyeleti és szanálási gyakorlatok közelítésének
előmozdításában is, biztosítva ezzel a prudenciális szabályok harmonizált alkalmazását. Végül, az
EBH megbízatásába tartozik az uniós bankszektor kockázatainak és gyenge pontjainak értékelése
is, különösen a rendszeres kockázatértékelési jelentések és uniós stressztesztek révén.
13.Az EBH megbízatásában meghatározott egyéb feladatok a következők:
•

annak vizsgálata, hogy a nemzeti hatóságok helytelenül vagy nem kielégítően
alkalmazták-e az uniós jogot;

•

közvetlenül az egyes illetékes hatóságokhoz vagy pénzügyi intézményekhez intézett
határozatok meghozatala rendkívüli helyzetek esetén;

•

közvetítés a határokon átnyúló helyzetekben az illetékes hatóságok közötti
nézeteltérések megoldása érdekében;
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•

független tanácsadó szervként való eljárás az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság számára;

•

vezető szerep vállalása a fogyasztói pénzügyi termékek vagy szolgáltatások piacán az
átláthatóság, az egyszerűség és a méltányosság előmozdításában a belső piacon.

14.E feladatok elvégzéséhez az EBH köteles számos szabályozási és nem szabályozási dokumentumot
elkészíteni, beleértve a kötelező technikai standardokat, iránymutatásokat, ajánlásokat,
véleményeket és ad hoc vagy rendszeres jelentéseket.

