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EBA 2012 WORK PROGRAMME

Az éves munkaterv az Európai Bankhatóságot (EBA)
létrehozó Rendelettel összhangban összefoglalja az
EBA-nak a Rendeletből és a bankszektort érintő EU
szabályozásból következő, az előttünk álló évben
esedékes fő céljait és feladatait.

In accordance with the Regulation establishing the
European Banking Authority (EBA), the annual work
programme describes and summarises the main
objectives and deliverables of the EBA in the
forthcoming year derived from the tasks specified in the
Regulation and from the relevant EU banking sector
legislation.

A 2012-es év az EBA teljes jogú EU hatóságként való
működésének csupán második éve lesz az új Európai
Pénzügyi Felügyeleti Rendszerben (ESFS). Ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a szervezet általános fejlesztésére
és intézményi képességeinek javítására. Ezen kívül, az
európai banki szabályozásban meghatározó, új
jogalkotási javaslatok születnek, amelyek jelentős
hatással lesznek az EBA 2012-ben és az után
végrehajtandó egyes feladatai mennyiségére és
prioritásaira. A pénzügyi piacokon tapasztalható
folyamatos feszültség, és annak kedvezőtlen hatásai az
európai bankszektorra szintén olyan további terhet
jelentenek az EBA számára, amely miatt fel kell
gyorsítani egy megfelelő kockázat értékelési rendszer
felépítését és fokozni kell az EBA szerepét a teljes EU-t
érintő felügyeleti intézkedések koordinálásában.

The year of 2012 will be the second year of operation for
the EBA as a fully-fledged EU Authority in the new
European System of Financial Supervision (ESFS).
Therefore, a strong emphasis still needs to be laid on
the overall development and strengthening of the EBA’s
institutional capabilities. In addition, there are significant
new legislative proposals in European banking
regulation which will have a major impact on the amount
and priorities of specific tasks the EBA will be carrying
out in 2012 and thereafter. Continued tensions in
financial markets, and their adverse effects on the
European banking system, also create an additional
burden on the EBA as they accelerate the build-up of an
appropriate risk assessment framework and increase the
profile of the EBA in coordinating EU-wide supervisory
action.

A munkaterv négy területet emel ki az EBA
tevékenységei közül és meghatározza a 2012. év főbb
feladatait, valamint a hozzájuk tartozó prioritásokat. Az
első három terület, a szabályozás, felügyelet és
fogyasztóvédelem, az EBA-nak a róla szóló
szabályozásban lefektetett, lényegi funkcióit képviseli. A
kiszolgáló funkciók (Operations) kritikus szerepet
játszanak abban, hogy az EBA a lényegi feladatait el
tudja látni, és ezzel a főbb munkacélok szintén
összegzésre kerültek.

The work programme identifies four areas of EBA’s
activities and aims to define the main objectives and
corresponding priorities for 2012. The first three areas,
Regulation, Oversight, and Consumer Protection are
representing the core functions of the EBA that are laid
down by the EBA regulation. The support functions
summarised as Operations are playing a critical role in
ensuring that the EBA can perform its core functions,
and thus, their main working objectives are also
summarised.
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Az EBA fő célja a szabályozás területén az, hogy vezető
szerepet játsszon az EU bankrendszer egységes
szabálykönyvének kialakításában. A jelenlegi – 2012
során jóváhagyandó – CRD IV/CRR előterjesztések
alapján 200 körüli rendelkezés várható az EBA-tól. A
legtöbb rendelkezés várhatóan 2013-2014-ben kerül
véglegesítésre, ezért az EBA szabályozási munkájának
koncentrációja 2012-ben nagyon magas lesz. Az EBA
és a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére álló
kapacitások alapján a következő szabályozási területek
élveznek elsőbbséget: tőke és tőke pufferek, likviditás,
javadalmazás,
tőkeáttételi
mutató.
A
válság
megelőzésével és kezelésével kapcsolatban várható,
hogy az EBA további technikai szabványokat vezet be,
de a határon átnyúló válság-események kezelésének
koordinálását is ellátja, és ahol szükséges, aktívan részt
vesz ezek kezelésében. Az EU Bizottság jogalkotási
javaslatai hamarosan várhatóak, prioritásként kezelve az
EBA által ellátandó feladatokat.

The main objective of the EBA in the regulatory policy
area is to play a leading role in the creation of the single
rule book for the EU banking system. Based upon the
current CRD IV/CRR proposals, to be adopted in the
course of 2012, about 200 deliverables will be expected
from the EBA. Most products are expected to be
finalised by 2013-2014, thus, the concentration of EBA’s
regulatory work will be very high in the course of 2012.
Based upon the capacity available at both the EBA and
at the national authorities, the following policy areas
have been identified as priority: capital and capital
buffers, liquidity, remuneration, leverage ratio. In the
context of crisis prevention and crisis resolution, the
EBA is expected to set further technical standards but
also to coordinate and, where applicable, to actively
participate in the management of cross border crisis
events. The legislative proposals from the EU
Commission are expected soon, with high priority tasks
to be undertaken by the EBA.

Az EBA 2012-es felügyeleti munkájának két fő célja a
következő:

The main two objectives of the EBA’s regulatory
oversight activities in 2012 are:

(i)
az EU bankok és az EU bankszektor független
és magas színvonalú elemzésének megteremtése. A
kockázatelemzés területén, a rendszeres monitoring
tevékenységen és kockázat elemzésen, valamint a
sebezhetőség mikro-prudenciális szempontú vizsgálatán
túl, az EBA nyomon követi az Ajánlásait a 2011 utáni, a
teljes EU-t érintő stressz-tesztekkel és a bankok
feltőkésítésével kapcsolatban.

(i)
to deliver independent and high quality analysis
of EU banks and the EU banking sector. In the area of
risk assessment, in addition to the regular work on
monitoring and assessing risks and vulnerabilities from a
micro-prudential perspective, the EBA will follow up its
Recommendations post 2011 EU-wide stress tests and
on banks’ recapitalisation.

(ii)
támogatja a felügyeleti együttműködést és segíti
a nemzeti felügyeleti hatóságokat annak biztosításában,
hogy a testületek következetesen és hatékonyan
működjenek, érdemi vitákkal lényeges döntéseket
hozzanak, amellyel erősítik az EU határon átnyúló
tevékenységet folytató bankjainak rugalmasságát és
felkészültebbé teszik őket a válságokra. A 44
prioritásként megjelölt bankcsoport esetében a
magasabb minőség, részletesebb visszajelzés, valamint
a testületek működésével kapcsolatos tanácsok állnak a
középpontban.

(ii)
to promote supervisory convergence and assist
National Supervisory Authorities to ensure that colleges
are run consistently and efficiently with substantive
discussions leading to material decisions being taken
which strengthen the resilience of EU cross border
banks and prepare them better for crises. Higher quality,
more detailed feedback and advice on the functioning of
colleges will be focused on the priority 44 banking
groups.
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Az EBA-t a teljes EU-t felölelő felelősség terheli a
fogyasztói pénzügyi termékek piaca áttekinthetőségével,
egyszerűségével és tisztességességének elősegítésével
kapcsolatban. Az EBA főbb fogyasztóvédelmi feladatai a
fogyasztói szokások összegyűjtése, elemzése és az
azokról való jelentés; az illetékes hatóságok pénzügyi
kultúrával
és
oktatással
összefüggő
kezdeményezéseinek áttekintése és koordinálása;
képzési szabványok és közös közzétételi szabályok
kidolgozása a szektor részére; új és a már létező
pénzügyi tevékenységek rendszeres vizsgálata, és ahol
szükséges, irányelvek és ajánlások készítése a piacok
biztonságával és megbízhatóságával, továbbá a
felügyeleti gyakorlatok közelítésével kapcsolatban.

The EBA has an EU-wide responsibility for promoting
transparency, simplicity and fairness in the market for
consumer financial products. The main tasks of the
EBA’s Consumer Protection work will be the collection,
analysis and reporting on consumer trends; the review
and coordination process of financial literacy and
education initiatives by the competent authorities; the
development of training standards and common
disclosure rules for the industry; monitoring new and
existing financial activities and where appropriate
prepare guidelines and recommendations with a view to
promoting the safety and soundness of markets and
convergence of regulatory practice.

Az EBA intézményi fejlesztésének átfogó célja 2012-ben
a belső ellenőrzési környezet kiegészítése és további
erősítése egy újonnan alakult EU intézmény intenzív
építkezési és növekedési periódusában.

The overall objective of the institutional development of
the EBA in 2012 will be the completion and further
enhancement of the internal control environment in a
period of intensive build-up and growth of the recently
established EU institution.

Az EBA 2012-es teljes munkaterve:

The EBA 2012 Work Programme in full:

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/EBA-BS-2011-137-Final-(EBA-work-programmefor-2012)-FINAL.pdf

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/EBA-BS-2011-137-Final-(EBA-work-programmefor-2012)-FINAL.pdf

Az EBA részletes feladatainak listája:

A detailed list of EBA’s tasks:

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/EBA-BS-2011-137-FINAL-Annex-(EBA-workprogramme-for-2012).pdf

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/EBA-BS-2011-137-FINAL-Annex-(EBA-workprogramme-for-2012).pdf

A 44 prioritásként megjelölt bankcsoport:

The priority 44 banking groups:

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/List-of-44-colleges-as-of-9-January-2012_1.pdf

http://eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Work%20Prog
ramme/List-of-44-colleges-as-of-9-January-2012_1.pdf
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Amennyiben további információra van szüksége a
hírlevél tartalmát illetően, kérjük, hogy lépjen
kapcsolatba alábbi jogi szakértőink valamelyikével:

Should you wish to receive further information on the
subject matter of this newsletter, please do not hesitate
to contact one of our legal experts below:

Dr. Lénárt Ferenc
Együttműködő ügyvéd
Tel: +36-1-214-0080
Email: lenartf@fdlaw.hu

Dr Ferenc Lénárt
Of counsel
Tel: +36-1-214-0080
Email: lenartf@fdlaw.hu

Dr. Forgó Zoltán
Partner
Tel: +36-1-214-0080
Email: forgoz@fdlaw.hu

Dr Zoltán Forgó
Partner
Tel: +36-1-214-0080
Email: forgoz@fdlaw.hu

Dr. Damjanovic Gábor
Partner
Tel: +36-1-214-0080
Email: damjanovicg@fdlaw.hu

Dr Gábor Damjanovic
Partner
Tel: +36-1-214-0080
Email: damjanovicg@fdlaw.hu

Jognyilatkozat:

Legal Disclaimer:

A hírlevél célja, hogy bizonyos témakörökben általános információkkal
szolgáljon, ezért nem vizsgálja az adott témaköröket azok
teljességében. A jelen hírlevélben megadott információk nem
minősülnek jogi tanácsnak vagy szolgáltatásnak.

The purpose of this newsletter is to provide general information on a
particular subject therefore it does not examine the subject matter in its
complexity. The information in this newsletter is not intended to
constitute legal advice or services.

A jelen hírlevélben szereplő információ nem képezheti az ügyfeleink
üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Az ügyfeleinket kérjük, hogy
pénzügyeiket és üzletvitelüket befolyásoló bármely döntés
meghozatala előtt kérjék ki jogi tanácsadó véleményét.

The information is not intended to be relied upon as the sole basis of
any decision which may affect the business of our clients. You are
kindly asked to consult qualified lawyers, before making any decision
that might affect your personal finances or business.

Ügyfelünk a hírlevélben foglalt információkat a saját felelősségére
használja, és teljes mértékben felelősséget vállal az információk
használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért.

Your use of this newsletter and the information contained therein is at
your own risk, and you assume full responsibility and risk of loss
resulting from the use of thereof.

A hírlevélben foglalt információk felhasználásából eredő bármilyen
kárért a Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda nem vonható
felelősségre.

Forgó, Damjanovic & Partners Law Firm shall not be liable for any
damages relating to the use of the information contained in this
newsletter.

© 2012 Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda. Minden jog
fenntartva.

© 2012 Forgó, Damjanovic & Partners Law Firm. All rights reserved.
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