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1. V  skladu  z  Uredbo  (EU)  št. 1093/20101 Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne
24. novembra 2010  o  ustanovitvi  Evropskega  bančnega  organa  (EBA)  so  v  večletnem
delovnem programu organa EBA za obdobje 2016–2018 opisani okoliščine, v katerih deluje
organ  EBA,  ter  njegove  naloge,  cilji  in  razvoj  dejavnosti  v  obdobju 2016–2018  na  glavnih
strateških področjih,  ki  izhajajo iz  nalog,  določenih v  uredbi,  in  ustrezna zakonodaje EU o
bančnem sektorju.

2. Letni  in  večletni  delovni  programi  za  obdobje  2016–2018  so  bili  razviti  z  namenom
upoštevanja različnih zakonodaj in zakonodajnih predlogov, prejetih v letu 2015, na področju
finančnih  in  bančnih  predpisov.  To  vključuje  nova  pooblastila  ter  obstoječe  naloge  in
pooblastila,  dodeljene  organu EBA –  zlasti  pooblastila  in  naloge  v  skladu  z  zakonodajo  o
kapitalskih zahtevah (CRD IV/CRR) in direktivo o sanaciji in reševanju bank (BRDD) ali direktivo
o sistemih jamstva za vloge (DGSD) ter uredbo o reviziji,  direktivo o preprečevanju pranja
denarja (AMLD), uredbo o infrastrukturi evropskega trga (EMIR), uredbo o poravnavi, uredbo
o  centralnih  depotnih  družbah  (CSDR),  direktivo  o  finančnih  konglomeratih  (FICOD),
[predvideno] uredbo o strukturnih ukrepih v bančnem sektorju EU ter nedavno dogovorjeno
uredbo  o  medbančnih  provizijah  za  kartične  plačilne  transakcije  in  direktivo  o  plačilnih
storitvah (PSD2).

3. Številna  pooblastila  organa  EBA  za  tehnične  standarde  in  smernice  izhajajo  iz  znatnih
sprememb zakonodajnega okvira EU na področju bančništva in naj bi bila končana do konca
leta 2016.  V  skladu  s  tem se  bo  organ  EBA preusmeril  z  razvoja  tehničnih  standardov  in
smernic na nadaljnjo krepitev svoje vloge pri oblikovanju skupne nadzorniške kulture EU in
doslednih nadzorniških praks ter zagotavljanju enotnih postopkov in skladnih pristopov v EU.
Poleg tega bo organ EBA okrepil svojo vlogo kot podatkovno središče EU in izpopolnil svoje
sposobnosti analize tveganja z dodatno okrepitvijo svoje podatkovne infrastrukture.

1 Z Uredbo (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 je bila 
spremenjena Uredba (EU) št. 1093/2010, kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko 
centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013.
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