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Het meerjarenwerkprogramma 2016-
2018 van EBA

Samenvatting

1. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1093/20101 van het Europees Parlement en de Raad van
24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese
Bankautoriteit  [EBA]),  beschrijft  het  meerjarenwerkprogramma  2016-2018  van  EBA  de
context waarin  EBA opereert,  haar  missie en doelstellingen,  en de ontwikkeling van haar
activiteiten  in  2016-2018  op  de  belangrijkste  strategische  gebieden,  zoals  deze  kunnen
worden afgeleid  uit  de  in  de  Verordening  genoemde taken  en  de  EU-wetgeving  voor  de
bankensector.

2. De  jaarlijkse  werkprogramma’s  en  het  meerjarenwerkprogramma  2016-2018  houden
rekening met de verschillende wetten en wetgevingsvoorstellen die in 2015 op het gebied van
financiële  en  bancaire  regelgeving  zijn  ontvangen.  Daartoe  behoren  ook  de  nieuwe
opdrachten en bestaande taken en opdrachten die aan EBA zijn toegewezen - met name die
welke zijn  opgenomen in de verordening kapitaalvereisten (CRD IV/CRR),  de  richtlijn  voor
herstel en afwikkeling van banken en de richtlijn inzake de depositogarantiestelsels, maar ook
die in de audit-verordening, de antiwitwasrichtlijn, de verordening betreffende de Europese
marktinfrastructuur,  de  afwikkelingsverordening  ,  de  verordening  inzake  centrale
effectenbewaarinstellingen, de richtlijn betreffende financiële conglomeraten, de [beoogde]
verordening  betreffende  structurele  maatregelen  in  de  EU-bankensector  en  de  onlangs
goedgekeurde verordening inzake interbancaire vergoedingen voor kaartbetalingstransacties,
en de richtlijn betalingsdiensten.

3. Veel  van de opdrachten van EBA betreffende technische normen en richtsnoeren vloeien
voort  uit  belangrijke wijzigingen in het EU-wetgevingskader voor banken, en moeten eind
2016  zijn  afgerond.  EBA  zal  dienovereenkomstig  haar  aandacht  verschuiven  van  het
ontwikkelen van technische normen en richtsnoeren naar het verder versterken van haar rol
in  het  vestigen  van  een  Europese  gemeenschappelijke  toezichtcultuur  en  consistente
toezichtpraktijken,  evenals  in  het  verzekeren  van  uniforme  procedures  en  consistente
benaderingen in de hele Europese Unie. Daarnaast zal zij haar rol als EU-gegevensknooppunt
versterken  en  haar  risicoanalysecapaciteit  aanscherpen  door  haar  gegevensinfrastructuur
verder te verbeteren.

1 Verordening (EU) No 1022/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad.
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