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1. I EBA:s fleråriga arbetsprogram 2016–2018 beskrivs, i enlighet med Europaparlamentets och
rådets  förordning  (EU)  nr  1093/20101 av  den  24  november  2010  om  inrättande  av  en
europeisk  tillsynsmyndighet  (Europeiska  bankmyndigheten),  ramen  för  EBA:s  verksamhet,
EBA:s uppdrag och mål samt utvecklingen av EBA:s verksamhet under 2016–2018 inom de
viktigaste  strategiska  områdena.  Beskrivningen  görs  utifrån  de  uppgifter  som  anges  i
förordningen och den relevanta EU-lagstiftningen för banksektorn.

2. De årliga och fleråriga arbetsprogrammen för 2016–2018 har utarbetats för att ta hänsyn till
de olika lagar och lagförslag inom finans- och bankreglering som inkommit under 2015, bland
annat de nya mandat och de befintliga uppgifter och mandat som tilldelats EBA, särskilt de
som ingår i kapitalkravslagstiftningen (CRR/CRD IV-paketet) och direktivet om inrättande av
en  ram  för  återhämtning  och  resolution  av  kreditinstitut  och  värdepappersföretag  eller
direktivet om insättningsgarantisystem, liksom revisionsförordningen, penningtvättsdirektivet,
förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, förordningen om avveckling, förordningen
om  värdepapperscentraler,  direktivet  om  finansiella  konglomerat,  den  [planerade]
förordningen  om  strukturåtgärder  i  EU:s  banksektor,  den  nya  förordningen
förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner och betaltjänstdirektivet.

3. Många av EBA:s tekniska standarder och riktlinjer härrör från betydande förändringar av EU:s
banklagstiftning,  och  de  förväntas  vara  slutförda  i  slutet  av  2016.  EBA  ska  därför  ändra
inriktning från att utveckla tekniska standarder och riktlinjer till att stärka sin roll ytterligare i
arbetet  med  att  dels  bygga  upp  en  gemensam  tillsynskultur  i  EU  och  en  konsekvent
tillsynspraxis, dels säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i
hela EU. EBA ska dessutom stärka sin roll som ett datanav inom EU och skärpa sin förmåga att
analysera risker genom att förbättra sin datainfrastruktur ytterligare.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1022/2013 av den 22 oktober 2013 om 
ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska bankmyndigheten), när det gäller tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013.
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