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Resumé

1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/20101 af 24. november
2010 om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) fastlægger EBA's flerårige
arbejdsprogram  for  2016-2018  den  sammenhæng,  hvori  EBA  opererer,  EBA's  opgaver  og
målsætninger  samt  udviklingen  i  2016-2018  i  EBA's  aktiviteter  inden  for  de  vigtigste
strategiske områder på grundlag af de i forordningen anførte opgaver og den relevante EU-
lovgivning for banksektoren.

2. De  etårige  og  flerårige  arbejdsprogrammer  for  2016-2018  er  blevet  udviklet  for  at  tage
hensyn til de forskellige love og lovgivningsforslag, der er modtaget i løbet af 2015 inden for
finansiel regulering og bankregulering. Dette omfatter de nye mandater og de eksisterende
opgaver og mandater, der er tildelt EBA - navnlig i medfør af kapitalkravslovgivningen (CRD
IV/CRR)  og  direktivet  om  genopretning  og  afvikling  af  banker  (BRRD)  eller  direktivet  om
indskudsgarantiordninger (DGSD) samt revisionsforordningen, direktivet om bekæmpelse af
hvidvaskning  af  penge  (AMLD),  forordningen  om  europæisk  markedsinfrastruktur  (EMIR),
forordningen  om  afvikling,  forordningen  om  værdipapircentraler  (CSDR),  direktivet  om
finansielle konglomerater (FICOD),  den [planlagte] forordning om strukturforanstaltninger i
EU's banksektor og den nyligt  vedtagne forordning om interbankgebyrer for kortbaserede
betalingstransaktioner samt betalingstjenestedirektivet (PSD2).

3. Mange  af  EBA's  mandater  med  hensyn  til  tekniske  standarder  og  retningslinjer  følger  af
betydelige ændringer af EU's lovgivningsrammer på bankområdet og forventes afsluttet inden
udgangen  af  2016.  EBA  vil  derfor  skifte  fokus  fra  at  udvikle  tekniske  standarder  og
retningslinjer  til  yderligere  at  styrke  sin  rolle  med  hensyn  til  at  udvikle  en  fælles  EU-
tilsynskultur  og  en  konsekvent  tilsynspraksis  samt  fastlægge  ensartede  procedurer  og
sammenhængende fremgangsmåder i  hele EU. Endvidere vil  EBA styrke sin rolle  som EU-
datahub og skærpe sin risikoanalysekapacitet ved yderligere at forbedre sin datainfrastruktur.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1022/2013 af 22. oktober 2013 om ændring
af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår overdragelse af specifikke opgaver til Den 
Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.
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