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Postignuća u 2018.

Središnja uloga u okviru reguliranja i politike, 
uz razvoj i održavanje jedinstvenih pravila

Praćenje provedbe regulatornog  
okvira 

U listopadu  2018. EBA je objavila izvješće 
o praćenju učinka provedbe konačnog 
regulatornog okvira Basel III u EU-u. U 
izvješću se navodi analiza učinka na ukupni 
minimalni potrebni kapital koji proizlazi iz 
kreditnog rizika, operativnog rizika, reformi 
omjera financijske poluge te izračuna 
minimalnih kapitalnih zahtjeva (output floor). 
EBA je bila aktivna i u pružanju informacija 
Bazelskom odboru za nadzor banaka (BCBS) 
prije izrade nadzornih standarda, i to putem 
novih aktivnosti prikupljanja podataka koji 
omogućuju bolju procjenu predloženih 
politika. 

Stalno praćenje izdavanja kapitala 

EBA procjenjuje uvjete novih oblika 
instrumenata redovnog osnovnog kapitala 
(CET1) koje izdaju institucije EU-a kako bi 
utvrdila odredbe koja EBA smatra suprotnima 
kriterijima prihvatljivosti. U suradnji s 
nadležnim tijelima EBA provodi i reviziju 
instrumenata koji su prethodili Uredbi o 
kapitalnim zahtjevima. Glavni rezultati 
praćenja navode se u izvješću o redovnom 
osnovnom kapitalu koje je prvi put objavljeno 
2017. te je ažurirano sredinom 2018. Osim toga, 
EBA je u okviru svojeg izvješća o dodatnom 
osnovnom kapitalu (AT1) provela i reviziju 
23 izdavanja dodatnog osnovnog kapitala u 
ukupnom iznosu od 11,41 milijardi EUR. 

Praćenje provedbe MSFI-ja 9 

EBA je u prosincu  2018. objavila izvješće 
o prvim opažanjima o učinku i provedbi 
Međunarodnog standarda financijskog 
izvještavanja (MSFI) 9 u institucijama EU-a. 
Podatci uključeni u izvješće prikupljeni su 

putem predložaka za nadzorno izvješćivanje 
koje su dostavile institucije, a upotpunjeni su 
javno dostupnim informacijama kad je to bilo 
potrebno. 

Pojašnjavanje minimalnih kapitalnih 
zahtjeva za kreditni rizik

EBA je istaknula potrebu za jasnijim europskim 
regulatornim okvirom, s posebnim naglaskom 
na odredbama Uredbe o kapitalnim zahtjevima 
u pogledu okvira za smanjenje kreditnog 
rizika te na usklađivanju praksi u pogledu 
utvrđivanja stavki povezanih s posebno visokim 
rizikom u skladu s člankom  128. stavkom  3. 
Uredbe o kapitalnim zahtjevima. Stoga je 
EBA u ožujku 2018. objavila izvješće o ocjeni 
postojećeg okvira za smanjenje kreditnog 
rizika te je utvrdila smjernice za utvrđivanje 
vrsta izloženosti povezanih s visokim  
rizikom. 

Nastavak unaprjeđenja i ocjenjivanja 
internih modela u odnosu na referentnu 
vrijednost 

EBA je provela godišnje nadzorno ocjenjivanje 
internih modela u odnosu na referentnu 
vrijednost u cilju utvrđivanja odstupanja u 
izračunu rizikom ponderirane imovine s 
pomoću internih modela. EBA je objavila 
horizontalna izvješća sa sažetim prikazom 
glavnih rezultata u pogledu kreditnog rizika i 
tržišnog rizika. Kad je riječ o kreditnom riziku, 
u izvješću iz 2018. prvi su put predstavljeni 
rezultati o portfeljima s velikim brojem 
statusa neispunjavanja obveza i portfeljima s 
malim brojem statusa neispunjavanja obveza. 
U izvješću o tržišnom riziku kvantificirane 
su razine rizika za različite vrste proizvoda, 
što pokazuje da su kamatni instrumenti na 
najnižem stupnju disperzije.
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Pojedinosti o godišnjim ocjenama internih 
modela u odnosu na referentnu vrijednost 
uključene su u provedbene tehničke standarde 
(ITS-ove) kojima se utvrđuje koji se referentni 
portfelji i upute o izvješćivanju moraju 
primjenjivati. EBA je u lipnju 2018. objavila 
godišnje ažuriranje tih ITS-ova u kojem su 
definirani referentni portfelji za ocjenu internih 
modela u odnosu na referentnu vrijednost za 
2019.

Dovršene su aktivnosti utvrđivanja ekonomske 
recesije i njezina učinka na procjene gubitka 
zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza 
(LGD) kao posljednji element plana djelovanja 
za pristup zasnovan na internim rejting-
sustavima (IRB). Pojašnjenja za određivanje 
prirode, ozbiljnosti i trajanja ekonomske recesije 
navode se u konačnom nacrtu regulatornih 
tehničkih standarda (RTS), objavljenom u 
studenome  2018., i u smjernicama EBA-e o 
procjeni LGD-a primjerenog recesiji objavljenima 
početkom 2019. 

Provedba revidiranih standarda 
kreditnog rizika druge ugovorne strane i 
tržišnog rizika u EU-u

Nakon savjetovanja o dokumentu za raspravu 
o provedbi revidiranih okvira tržišnog rizika i 
rizika druge ugovorne strane u EU-u, EBA je 
zaprimila 14  odgovora i povratne informacije 
svoje interesne skupine za bankarstvo (BSG). 
U dokumentu za raspravu izneseni su početni 
prijedlozi i preliminarna stajališta o rješavanju 
osam zadaća iz prijedloga „paketa CRR2”, 
dviju u okviru standardiziranog pristupa za 
kreditni rizik druge ugovorne strane i šest 
u okviru provedbe temeljitog preispitivanja 
knjige trgovanja. 

Slika 1.: Plan djelovanja EBA-e za unaprjeđenje internih modela

PROSINAC 2013.
Izvješća o usporedivosti 
rizikom ponderirane 
imovine

OŽUJAK 2015.
Dokument za raspravu 
o budućnosti IRB 
pristupa VELJAČA 2016.

Izvješće o planu 
djelovanja za IRB i 
Mišljenje o provedbi

RUJAN 2016.
RTS za prag značajnosti i 

smjernice o definiciji nastanka 
statusa neispunjavanja obveza

STUDENI 2017.
Smjernice za PD, LGD i tretman 

izloženosti u statusu 
neispunjavanja obveza

STUDENI 2018.
RTS za ekonomsku 

recesiju

OŽUJAK 2018.
Izvješće o CRM-u 

za SA i F-IRB

PROSINAC 2019.
Smjernice o CRM-u za 

A-IRB

SRPANJ 2016.
RTS za metodologiju za 
procjenu IRB-a

OŽUJAK 2019.
Smjernice o procjeni 
LGD-a primjerenog 
recesiji

PROSINAC 2020.
Provedba plana 
djelovanja za IRB

- Analiza izvora varijabilnosti 
rizikom ponderirane imovine 

- Prva faza

- Druga faza

- Treća faza

- Četvrta faza

- Provedba
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Usklađivanje okvira eksternalizacije 

EBA je 2017. pristupila rješavanju posebnosti 
eksternalizacije u oblaku i izradila preporuke 
o eksternalizaciji pružateljima usluga u 
oblaku. Preporukama se osiguralo da se 
institucije i pružatelji usluga mogu pouzdati 
u definirana nadzorna očekivanja u pogledu 
eksternalizacije pružateljima usluga u oblaku, 
čime se otklanjaju neizvjesnosti u pogledu 
upotrebe usluga u oblaku. Preporuke su 
ugrađene u postojeće smjernice, a stavit će 
se izvan snage kad 30.  rujna 2019. na snagu 
stupe revidirane smjernice.

Smjernice obuhvaćaju cijeli postupak 
eksternalizacije, od početne analize rizika do 
sklapanja ugovora o eksternalizaciji i prekida 
postojećih dogovora. Institucije moraju 
procijeniti rizike eksternalizacije određene 
funkcije, ali i sposobnost pružatelja usluge da 
izvrši predmetnu funkciju. 

Praćenje praksi povezanih s primicima 

EBA je analizirala trendove u pogledu radnika 
s visokim primicima na temelju podataka za 
financijsku godinu 2017. te će svoje izvješće 
objaviti početkom 2019. Ukupno povećanje od 
262  radnika s visokim primicima uglavnom 
je rezultat povećanja broja radnika s visokim 
primicima u nekoliko država članica, dok se 
u drugim državama članicama broj takvih 
radnika neznatno smanjio. Postotak radnika s 
visokim primicima koji su identificirani radnici 
neznatno se smanjio: iznosio je 86,89  % u 
2017. te 89,47 % u 2016. 

Doprinos akcijskom planu o uniji tržišta 
kapitala 

EBA je u lipnju  2018., nakon poziva Europske 
komisije na savjetovanje, objavila izvješće i 
preporuku o mogućnosti uvođenja posebnih 
europskih osiguranih obveznica za MSP-ove i 
donošenju pravnog okvira za infrastrukturne 
zajmove. Nadzorno tijelo savjetovalo je da se 
u ovoj fazi ne donosi takav pravni okvir te da 
Europska komisija istraži prednosti posebnog 
pravnog okvira za obveznice koji se temelji na 
zajmovima za financiranje kvalitetnih projekata. 

Provedba novog sekuritizacijskog okvira 
(STS) 

Godina 2018. bila je ključna za provedbu 
novih sekuritizacijskih pravila EU-a. Novim je 
sekuritizacijskim okvirom EBA-i dodijeljeno 
28  regulatornih zadaća. Uspješno je izvršila 
njih pet, uključujući one u pogledu smjernica 
o tumačenju STS kriterija za sekuritizaciju 
komercijalnim zapisima osiguranima imovinom 
(ABCP) i sekuritizaciju koja nije ABCP, 
nacrta tehničkih standarda za homogenost 
i nacrta tehničkih standarda za sposobnost 
za zadržavanje rizika, čija je svrha uskladiti 
zahtjeve u tom pogledu kako bi se pomoglo 
osigurati dosljednu primjenu u institucijama. 
Nova zajednička pravila EU-a o sekuritizaciji i 
kapitalnim zahtjevima za sekuritizaciju postaju 
primjenjiva od 1. siječnja 2019. 

Smanjenje rizika povezanih s ICT-om i 
upravljanje njima te kibersigurnost 

Složenost rizika povezanih s ICT-om povećava 
se, kao i učestalost incidenata povezanih s ICT-
om (uključujući one kibernetičke). EBA je svoje 
aktivnosti u pogledu rizika povezanih s ICT-om 
tijekom 2018. provodila u skladu sa zahtjevima 
iz akcijskog plana Europske komisije o 
financijskim tehnologijama objavljenog u 
ožujku 2018. Prvi je rezultat bio niz smjernica o 
ICT-u i upravljanju sigurnosnim rizikom, čiji je 
cilj smanjenje rizika povezanih s ICT-om u svim 
financijskim institucijama. Tim se smjernicama 
uspostavljaju zahtjevi za kreditne institucije, 
investicijska društva i pružatelje platnih usluga 
u pogledu smanjenja njihovih rizika povezanih s 
ICT-om i upravljanja tim rizicima, a usmjerene 
su na osiguravanje dosljednog i pouzdanog 
pristupa na cijelom jedinstvenom tržištu. Javno 
savjetovanje o nacrtu smjernica pokrenuto je 
13. prosinca 2018., a objava konačnih smjernica 
očekuje se u trećem tromjesečju 2019.
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Promicanje učinkovitog i koordiniranog upravljanja 
sanacijom u kriznim situacijama 

Priručnik za vrednovanje

EBA je izradila priručnik za vrednovanje za 
potrebe sanacije koji će biti donesen početkom 
2019. Priručnik se temelji na regulatornim 
aktivnostima EBA-e u području vrednovanja 
za potrebe sanacije, iz kojih proizlaze 
regulatorni tehnički standardi za vrednovanje 
prije sanacije, regulatorni tehnički standardi 
za vrednovanje nakon sanacije, regulatorni 
tehnički standardi za vrednovanje obveza po 
izvedenicama za potrebe sanacije vlastitim 
sredstvima (bail-in) te regulatorni tehnički 
standardi za neovisne vrednovatelje.

Konvergencija pristupâ sanaciji 
usmjerenih na funkcioniranje kolegija 
i praćenje napretka u području 
provedivosti sanacija u cijelom EU-u 

EBA je u srpnju  2018. objavila svoje prvo 
izvješće o funkcioniranju sanacijskih kolegija. 
Izvješće obuhvaća odabrane kolegije iz 
sanacijskog ciklusa iz 2017., ali ne obuhvaća 
aktivnosti planiranja sanacije izvan sanacijskih 
kolegija. Cilj mu je pružiti pregled rada i 
rezultata kolegijâ te njihovih operativnih 
aspekata kako bi se utvrdio postignuti 
napredak i područja u kojima još ima prostora 
za poboljšanje, istodobno povećavajući 
transparentnost za dionike.

Promicanje konvergencije nadzornih praksi

Potpora boljoj provedbi drugog stupa u 
EU-u: plan djelovanja EBA-e u pogledu 
drugog stupa 

EBA je u srpnju  2018. ostvarila važno 
postignuće u svojem planu djelovanja u 
pogledu drugog stupa objavom paketa 
triju revidiranih smjernica namijenjenih 
dodatnom poboljšanju upravljanja rizikom 

u institucijama i konvergencije postupka 
nadzorne provjere i ocjene (SREP). Te su 
troje revidirane smjernice usmjerene na 
upravljanje u institucijama kamatnim rizikom 
u bankovnoj knjizi (smjernice o IRRBB-u) i 
testiranje otpornosti na stres (smjernice o 
testiranju otpornosti institucija na stres), kao 
i na zajedničke postupke i metodologije za 
SREP (smjernice o SREP-u).

Prvo vrednovanje 

Uvjeti za sanaciju ili 
neodrživost

Drugo vrednovanje

Primjena instrumenata 
sanacije

Vrednovanje nakon 
sanacije

Treće vrednovanje

Procjena razlika u 
tretmanu, nijedan 

vjerovnik u 
nepovoljnom položaju

Postupak 
vrednovanja

Imenovanje osobe 
zadužene za 
vrednovanje

Izvješće o vrednovanju 

Pripravnost

Tehnička razmatranja 
u pogledu 

informacijskog 
sustava za upravljanje 

(u izradi)

Vrednovanje prije sanacije

2018 2019

Slika 2.: Faze postupka vrednovanja
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Ocjena istovjetnosti treće zemlje 

Rad EBA-e na ocjeni istovjetnosti trećih 
zemalja usmjeren je na dva glavna područja: 
ocjenu sustava čuvanja poslovne tajne i 
povjerljivosti u tijelima trećih zemalja te 
ocjenu regulatornih i nadzornih okvira u 
trećim zemljama. Do danas je za 42  tijela iz 
24 treće zemlje ocijenjeno da imaju istovjetne 
sustave povjerljivosti. 

Nakon Komisijina poziva na savjetovanje EBA 
je 2018. iznijela svoje mišljenje o tome jesu li 
nadzorni i regulatorni okviri određenog broja 
trećih zemalja istovjetni onima EU-a. 

Ocjena konvergencije nadzornih praksi 

Razvoj politike u području nadzornih praksi 
uglavnom je potaknut nastojanjem EBA-e da 
se posveti onim potrebama u pogledu nadzora i 
onim područjima u kojima je potrebno poboljšati 
konvergenciju. Rad na konvergenciji općenito 
je važan za dobivanje povratnih informacija 
o funkcioniranju politike. Na primjer, većina 
područja za koja se u ocjenama konvergencije 
iz 2016. i 2017. zaključilo da je potrebno ostvariti 
dodatan napredak obuhvaćena je EBA-inim 
djelovanjem u području drugog stupa, što 
je dovelo do objave revidiranih smjernica o 
SREP-u 2018. Isto tako, bilateralni posjeti 
povezani s konvergencijom tijekom 2018. 
doveli su do povratnih informacija koje će se 
iskoristiti u radu povezanom s politikama. Osim 
toga, osposobljavanje je važna komponenta 
za izgradnju zajedničke nadzorne kulture i 
poticanje konvergencije u nadzornim praksama. 
EBA je 2018. održala ukupno 27  događanja 
namijenjenih osposobljavanju za 1687 polaznika.

Utvrđivanje i analiza trendova i mogućih rizika 
i ranjivosti te pružanje potpore nastojanjima za 
rješavanje neprihodonosnih kredita 

Praćenje i procjena kretanja u 
bankarskom sektoru EU-a 

Kao središnji instrument za praćenje glavnih 
rizika i ranjivosti bankarskog sustava EU-
a, EBA je nastavila izradu svojeg redovitog 
izvješća o procjeni rizika (RAR). U RAR-u iz 
2018. opisuju se glavna kretanja i trendovi u 
bankarskom sektoru EU-a od kraja 2017. te 
iznose stajališta EBA-e o glavnim rizicima 
i ranjivostima. Podatci za izvješće iz 2018. 
dobiveni su od uzorka koji je uključivao 
187 banaka iz 25 zemalja EGP-a, što obuhvaća 
oko 80 % bankarskog sektora EU-a (na temelju 
ukupne imovine), a tim su podatcima dodani i 
tržišni podatci.  

Još jedan važan alat za praćenje kojim se EBA 
služi za utvrđivanje glavnih rizika i ranjivosti 
jesu rezultati upitnika EBA-e o procjeni rizika 
(RAQ). RAQ je upitnik koji EBA dvaput godišnje 
šalje bankama i tržišnim analitičarima, a iz 
njega dobiva temeljitu sliku stajališta sudionika 
na tržištu o trenutačnim i budućim kretanjima 
u bankarskom sektoru. Broj banaka koje su 
dostavile svoja stajališta putem RAQ-a 2018. 
se povećao na 53 banke iz 25 zemalja. 

Tromjesečni prikaz rizika i dalje je glavni 
alat kojim se EBA služi za redovitu procjenu 
rizika i obavljanje svoje uloge osiguravatelja 
podataka. Tijekom cijele 2018. taj je prikaz u 
pogledu bankarskog sustava EU-a dosljedno 
potvrđivao ponderirane prosjeke za punu 
stopu redovnog osnovnog kapitala veće od 
14 %, udio neprihodonosnih kredita manji od 
3,5 % i nisku profitabilnost koja se kretala na 
oko 7 %. 

EBA je u lipnju 2018. ažurirala svoj metodološki 
priručnik i popis pokazatelja rizika te detaljni 
prikaz alata za analizu rizika. Ta je verzija EBA-
ina priručnika uključivala kretanja u području 
MSFI-ja 9 i u njoj je primijenjen EBA-in okvir 
nadzornog izvješćivanja. 

EBA je nastavila pratiti sastav izvora financiranja 
u cijelom EU-u putem analize usmjerene na 
budućnost kojom se prate planovi banaka 
u pogledu budućih financiranja te putem 
procjene razine opterećenja imovine. Dva su 
izvješća objavljena istodobno u rujnu 2018.



E U R O P S K O  N A D Z O R N O  T I J E L O  Z A  B A N K A R S T V O

8 

Testiranje otpornosti na stres na razini 
EU-a za 2018.

EBA je u studenome  2018. objavila rezultate 
testiranja otpornosti na stres na razini EU-a u 
kojem je tijekom 2018. sudjelovalo 48  banaka 
iz 15 zemalja EU-a i EGP-a, što obuhvaća oko 
70 % ukupne imovine bankarskog sektora EU-
a. Testiranje otpornosti na stres dio je skupa 
alata za nadzor kojim se služe nadležna tijela 
da bi procijenila otpornost banaka na negativne 
šokove, utvrdila preostala područja neizvjesnosti 
i sve to uključila u postupak donošenja odluka 
o nadzoru na temelju kojeg se određuju 
odgovarajuće aktivnosti ublažavanja. 

Doprinos akcijskom planu usmjerenom 
na neprihodonosne kredite u Europi 

EBA je 2018. nastavila svoju suradnju s 
tijelima i institucijama EU-a na postizanju 

ciljeva akcijskog plana Vijeća u pogledu 
neprihodonosnih kredita u Europi. EBA je 
objavila i revidirane predloške za transakcije 
neprihodonosnim kreditima na temelju 
informacija o iskustvima u praksi i drugih 
povratnih informacija dionika, kao i smjernice o 
objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih 
izloženosti. 

Ekonomska analiza i istraživanje 

EBA je nedavno provela internu reorganizaciju 
te sada u okviru Odjela za ekonomsku analizu 
i statistiku djeluje nova jedinica odgovorna za 
koordinaciju svih EBA-inih aktivnosti 
ekonomske analize i istraživanja. To uključuje 
istraživačke seminare za osoblje EBA-e koji se 
održavaju jednom mjesečno, organizaciju 
istraživačke radionice u području tematske 
politike jednom godišnje te koordinaciju niza 
dokumenata članova osoblja.
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Prijedlog Komisije za smanjenje 
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BCBS: Bazelski odbor za nadzor banaka; ESB: Europska središnja banka; FBE: restrukturirane izloženosti;
NPE: neprihodujuće izloženosti; NPL: neprihodonosni krediti. 

Izvor podataka: MMF / Svjetska banka, EBA
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Slika 3.  Neprihodonosni krediti u EU-u – ususret oporavku
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Jačanje uloge EBA-e kao podatkovnog centra 
EU-a za prikupljanje, širenje i analizu podataka o 
bankama EU-a 

Napredak prema većoj transparentnosti 
podataka 

EBA je usmjerena na unaprjeđenje načina na 
koje objavljuje skupove detaljnih podataka 
(eng. rich data) o aktivnostima najvećih 
banaka u EU-u te u tu svrhu razvija posebne 
analitičke alate, pruža podršku nacionalnim 
nadzornicima pri izradi vlastitih prikaza i 
osigurava posebno osposobljavanje u pogledu 
nadzornog izvješćivanja i EBA-inih podataka o 
provedbenim tehničkim standardima. 

Petu godinu zaredom EBA je objavila 
informacije o pokazateljima globalne 
sistemske važnosti. Te su informacije dodatan 
korak koji širokoj javnosti omogućuje bolje 
razumijevanje sistemski važnih institucija 
te njihovih ključnih podataka i poslovnih 
aktivnosti. EBA je i ažurirala objavljeni popis 
ostalih sistemski važnih institucija. 

Unaprjeđenje prikupljanja podataka u 
EBA-i radi praćenja provedbe okvira 
Basel III u EU-u 

Europska komisija je 2018. zamolila EBA-u 
za savjet u pogledu uključivanja završnih 
aspekata i dogovora iz okvira Basel  III u 
pravo EU-a, pri čemu su za velik broj njih 
bile potrebne izmjene Direktive o kapitalnim 
zahtjevima i Uredbe o kapitalnim zahtjevima. 

U cilju izrade tehničkih savjeta u pogledu 
učinka i provedbe međunarodnih standarda 
u EU-u namijenjenih Europskoj komisiji, 
EBA je u ljeto 2018. pokrenula aktivnost 
prikupljanja podataka, usporedno s redovitim 
prikupljanjem podataka za potrebe praćenja 
okvira Basel, a referentno je razdoblje bilo 
drugo tromjesečje 2018.

Kao i prethodnih godina, EBA je 2018. 
objavila dvije polugodišnje analize učinka 
pravila iz Direktive o kapitalnim zahtjevima 
IV i Uredbe o kapitalnim zahtjevima / okvira 
Basel  III u pogledu kapitala, likvidnosti 
i omjera financijske poluge europskih 
kreditnih institucija te procjene nedostataka 
koji su posljedica izostanka konvergencije 
s u potpunosti provedenim okvirom. EBA je 
na raspolaganje stavila podatke iz analize 
transparentnosti, ali i niz podatkovnih alata 

koji omogućuju korisnicima da istraže 
usporedive podatke po bankama s pomoću 
mapa i analitičkih alata u programu Excel.

EUCLID i EBA-ini registri 

Europska centralizirana infrastruktura 
za nadzorne podatke (EUCLID) nova je 
podatkovna platforma koja će EBA-i omogućiti 
prikupljanje podatka od nadležnih tijela iz 
EGP-a za sve kreditne institucije na tom 
području. To znači da će se uzorak institucija za 
koje EBA prikuplja podatke proširiti s oko 200 
najvećih institucija u EGP-u na sve kreditne 
institucije i bankarske grupe u EGP-u. Drugi 
je cilj platforme upotreba dobivenih podataka 
za utvrđivanje obveza izvješćivanja za potrebe 
prikupljanja nadzornih podataka. 

Tijekom cijele 2018. provodile su se aktivnosti 
izgradnje platforme EUCLID za glavne 
podatke, uz sudjelovanje nekoliko timova 
unutar EBA-e i podršku nadležnih tijela. Te 
će se aktivnosti završiti u travnju  2019., kad 
s radom kreću Registar institucija za platni 
promet i Registar kreditnih institucija, što 
će omogućiti prikupljanje podataka od svih 
nadležnih tijela iz EGP-a. 

Analiza transparentnosti na razini EU-a 
za 2018. 

Unaprjeđenje transparentnosti u europskom 
bankarskom sektoru objavom pojedinačnih 
podataka o bankama iz EU-a i EGP-a jedan je 
od glavnih ciljeva analize transparentnosti na 
razini EU-a koju EBA provodi svake godine. 

Analiza se 2018. oslanjala isključivo na podatke 
dobivene na temelju nadzornog izvješćivanja. 
Uključeni su podatci zaprimljeni od 130 banaka 
iz 25  država članica EU-a i zemalja EGP-a. 
EBA je izvršila obradu podataka i objavila 
ih u suradnji s nadležnim tijelima. Tijekom 
analize provedene 2018. EBA je u prosjeku 
zaprimila i objavila više od 7 000 podatkovnih 
točaka za svaku banku. Kako bi se olakšala 
analiza podataka o transparentnosti, EBA je 
uz rezultate pojedinačnih banaka i cjelokupnu 
bazu podataka na raspolaganje stavila i skup 
interaktivnih alata za pristup tim podatcima. 
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Poboljšanje i održavanje okvira za 
nadzorno izvješćivanje i izvješćivanje 
o sanaciji 

Pouzdani podatci ključni su za razumijevanje 
financijske situacije institucija, procjenu 
profila rizičnosti i utvrđivanje rizika za 
financijsku stabilnost, kao i za shvaćanje 
financijskih, pravnih i tehničkih problema i 
prepreka u pogledu sanacije institucija koje 
propadaju ili je vjerojatno da će propasti. U cilju 
pružanja tih pouzdanih podataka nadzornim i 

sanacijskim tijelima, EBA je ažurirala nekoliko 
svojih standarda izvješćivanja i odgovarajuće 
tehničke komponente (model podatkovnih 
točaka (DPM), pravila za validaciju, klasifikaciju 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL)) kako bi i dalje bili primjenjivi. 

U travnju 2018. objavljena je inačica v.  2.8 
okvira za izvješćivanje čija je primjena 
započela 31. prosinca. Po prvi je put taj okvir 
uključivao nadzorne podatke, kao što su 
podatci zajedničkog izvješćivanja (COREP), 
podatci financijskog izvješćivanja (FINREP) ili 
podatci za potrebe ocjene internih modela u 
odnosu na referentnu vrijednost, ali i podatke 
potrebne za planiranje sanacije, koje su 
prikupljala sanacijska tijela u cijeloj Europi. 

EBA je u travnju 2018. objavila tri savjetodavna 
dokumenta: o financijskom izvješćivanju, 
koeficijentu likvidnosne pokrivenosti (LCR) 
i sekuritizacijama (COREP). Dokumenti se 
odnose na izmjene Uredbe (EU) br. 680/2014 (o 
utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o 
nadzornom izvješćivanju). Te će se promjene 
uključiti u inačicu v. 2.9 okvira za izvješćivanje 
te će 31. ožujka 2020. biti prvi referentni datum 
za financijsko izvješćivanje i sekuritizacije 
(COREP), a 30. travnja 2020. za izvješćivanje o 
koeficijentu likvidnosne pokrivenosti. 

dijeli se s bankama putem nadležnih tijela

dijeli se s bankama putem nadležnih 
tijela

postupanje s često postavljanim 
pitanjima (putem nadležnih tijela)

ponovno slanje podataka

ponovno slanje podataka

 Preispitivanje predložaka u 
bankama nakon povratnih 
informacija o kvaliteti podataka  

 Moguće ponovno slanje nadzornih 
podataka

 Banke daju odobrenje EBA-i za 
objavu konačnih predložaka

 EBA u predloške o transparentnosti unosi nadzorne 
podatke i provodi provjere kvalitete podataka

EBA

 EBA provodi drugi krug unosa podataka u predloške o 
transparentnosti i provjeru kvalitete podataka u cilju 
uključivanja ponovno poslanih podataka

 EBA zatvara bazu podataka
 EBA izrađuje konačne predloške o transparentnosti u koje 

su uneseni nadzorni podatci

Rezultati se objavljuju na internetskim stranicama EBA-e:

 Dokumenti u pdf formatu za 
svaku banku

 Cijela baza podataka

 Interaktivni alati u 
Excelu

 Interaktivna karta

Početak analize 
transparentnosti na razini 

EU-a

Slika 4.: Kako funkcionira analiza transparentnosti
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Zaštita potrošača, praćenje financijskih inovacija 
te doprinos učinkovitim, sigurnim i jednostavnim 
uslugama plaćanja malih vrijednosti u EU-u 

Financijske inovacije 

Iako EBA radi na financijskim inovacijama od 
samih svojih početaka, EBA-in plan djelovanja za 
financijske tehnologije objavljen u ožujku 2018. 
obilježava ulazak EBA-e u svijet financijskih 
tehnologija, uvodeći nekoliko prioriteta za 
sljedećih nekoliko godina i uspostavljajući 
EBA-in centar znanja za financijske tehnologije. 
U skladu s EBA-inim planom djelovanja za 
financijske tehnologije, tijekom 2018. uvedeno 
je nekoliko proizvoda povezanih s revidiranom 
Direktivom o platnim uslugama (Druga direktiva 
o platnim uslugama, PSD2), kriptoimovinom, 
centrima za poticanje inovacija te učinkom na 
poslovne modele i bonitetne rizike.

EBA je u prosincu  2018. završila rad na 
izvješću o kriptoimovini koje je izradila kao 
odgovor na poziv Europske komisije na analizu 
primjenjivosti i prikladnosti trenutačnog prava 
EU-a u pogledu kriptoimovine. U izvješću 
EBA-e navode se rezultati procjene vrsta 
aktivnosti u pogledu kriptoimovine koje se 
provode u EU-u te regulatornih i nadzornih 
pitanja, a temelji se na prethodnom djelovanju 
EBA-e povezanog s virtualnim valutama. 

Centri za poticanje inovacija posljednjih su 
godina sve popularniji te su europska nadzorna 
tijela u izvješću navela 23 centra za inovacije u 
državama članicama EU-a i zemljama EGP-a 
te pet regulatornih sigurnih okruženja (eng. 
sandboxes) u državama članicama EU-a koji 
su djelovali u trenutku objave. Na temelju rada 
izvršenog tijekom 2018. europska nadzorna 
tijela dovršila su zajedničko izvješće u kojem 
daju komparativnu analizu inovacija koje su 
utvrdila nadležna tijela, skup najboljih praksi 
za njihov razvoj i funkcioniranje te mogućnosti 
za poboljšanje suradnje i koordinacije među 
centrima za poticanje inovacija.

Promjene poslovnih modela, bonitetnih 
rizika i mogućnosti kreditnih institucija 

U skladu s prioritetima utvrđenima u planu 
djelovanja, EBA je u srpnju  2018. objavila 
dva tematska izvješća: i. tematsko izvješće o 
utjecaju financijskih tehnologija na postojeće 
poslovne modele kreditnih institucija i ii. 
tematsko izvješće o bonitetnim rizicima i 
mogućnostima za institucije koji proizlaze iz 
financijskih tehnologija. Tim se izvješćima 

Utvrđivanje trendova i praćenje učinka rizika i 
mogućnosti proizišlih iz financijskih tehnologija

Promicanje razmjene iskustva i znanja

Olakšavanje razmjene informacija za potrebe 
nadzornih i regulatornih aktivnosti

Poticanje tehnološke neutralnosti u regulatornim i 
nadzornim aktivnostima

PRUŽATELJI 
TEHNOLOŠKIH 

RJEŠENJA

INSTITUCIJE

DRUGI 
SUDIONICI NA 

TRŽIŠTU

NOVA 
PODUZEĆA U 
PODRUČJU 

FINANCIJSKIH 
TEHNOLOGIJAEBA

NADLEŽNA 
TIJELA

Slika 5:  EBA-in centar znanja u području financijskih tehnologija
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nastoji osvijestiti nadzornu zajednicu 
i  industriju o mogućim bonitetnim rizicima 
i mogućnostima koji proizlaze iz sadašnjih i 
mogućih primjena financijskih tehnologija te 
pružiti uvid u glavne trendove koji bi mogli 
utjecati na postojeće poslovne modele. 

Eksternalizacija u oblaku 

Praćenje i promicanje sigurne upotrebe 
usluga u oblaku u bankarskom sektoru bio 
je jedan od EBA-inih prioriteta i tijekom 2018. 
EBA je preispitala zahtjev Europske komisije 
za dodatni rad u pogledu primjene tehnologija 
u oblaku u bankama, izradila akcijski plan o 
financijskim tehnologijama i održala radionicu 
u listopadu 2018. radi preispitivanja provedbe 
preporuka. Osim toga, EBA je objavila i 
savjetodavni dokument sa smjernicama 
o mehanizmima eksternalizacije u koji su 
uključene preporuke za eksternalizaciju 
pružateljima usluga u oblaku. 

Borba protiv pranja novca i financiranja 
terorizma 

EBA je u suradnji s drugim europskim 
nadzornim tijelima radila na razvoju okvira 
namijenjenog poboljšanju učinkovitosti 
nadzora borbe protiv pranja novca i 
financiranja terorizma u cijelom EU-u te 
jačanju suradnje i razmjene informacija 
među nacionalnim nadzornim tijelima, na 
nacionalnoj i prekograničnoj razini. Konkretno, 
na snagu su stupila dva tehnička standarda 
i troje smjernice te su oni važan prvi korak 

prema ostvarenju dosljednijeg i učinkovitijeg 
europskog sustava za borbu protiv pranja 
novca i financiranja terorizma.

Zaštita potrošača i deponenata 

EBA je u ožujku  2018. objavila svoje prvo 
izvješće o financijskom obrazovanju, što je 
prva publikacija EBA-e kojom ispunjava svoju 
zadaću preispitivanja i koordinacije financijske 
pismenosti i obrazovnih inicijativa nadležnih 
tijela. U srpnju  2018. EBA je ažurirala 
postojeće smjernice Zajedničkog odbora o 
postupanju s pritužbama tako što je proširila 
područje primjene smjernica na dionike koji 
su nedavno regulirani u okviru Direktive o 
hipotekarnim kreditima i Druge direktive 
o platnim uslugama. Osim toga, EBA je u 
prosincu 2018. objavila izvješće o troškovima 
i uspješnosti strukturiranih depozita u EU-u. 
To je izvješće bilo odgovor na službeni zahtjev 
Europske komisije. 

Provedba zadaća iz Druge direktive o 
platnim uslugama i povezanih zadaća 
EBA-e

Još jedan važan dio rada EBA-e bio je usmjeren 
na plaćanja, konkretno na utvrđivanje 
tehničkih standarda i smjernica u skladu s 
Drugom direktivom o platnim uslugama te 
o konvergenciji nadzora radi osiguravanja 
primjene zahtjeva iz Druge direktive o platnim 
uslugama na razuman, učinkovit i dosljedan 
način u cijelom EU-u.
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Odgovorna, sposobna i profesionalna organizacija 
s učinkovitim korporativnim upravljanjem i 
djelotvornim postupcima

Uključivanje dionika u regulatorni rad 
EBA-e

EBA nastoji biti posve transparentna u svojim 
radnim procesima. Zato nastoji surađivati sa svim 
nadležnim tijelima, dionicima i zainteresiranim 
stranama te im omogućiti da pruže doprinos 
njezinu radu kako bi se zajamčilo da nadzorno 
tijelo donosi najprimjerenije odluke u interesu 
EU-a bez ugrožavanja interesa dionika. U 
skladu sa svojom osnivačkom uredbom EBA je 
uspostavila Interesnu skupinu za bankarstvo te 
je savjetovanje s tom skupinom obvezan korak 
u izradi regulatornih tehničkih standarda, 
provedbenih tehničkih standarda, smjernica i 
preporuka.

Interesna skupina za bankarstvo 2018. je 
odgovorila na deset javnih savjetovanja 
u različitim područjima, kao što su 
eksternalizacija, plaćanja, testiranje otpornosti 
na stres i kreditni rizik. Interesna skupina 
za bankarstvo i skupine dionika ESMA-e 
i EIOPA-e sastavile su zajednički dopis za 
potpredsjednika Europske komisije u pogledu 
revizije rada europskih nadzornih tijela u 
kojem su navele određene prijedloge za 
poboljšanje funkcioniranja tih triju europskih 
nadzornih tijela. Nakon isteka mandata od dvije 
i pol godine Interesna skupina za bankarstvo 
objavila je i završno izvješće u kojem je ukratko 
predstavila svoja postignuća u tom razdoblju 
i navela prijedloge za moguća poboljšanja u 
upravljanju skupinom i njezinu funkcioniranju.

Rješavanje sporova 

Jedna je od zadaća EBA-e osigurati okruženje 
u kojem nadležna tijela mogu riješiti svoje 
sporove. Kako bi EBA mogla izvršiti taj 
zadatak, u njezinoj osnivačkoj uredbi utvrđena 
su dva različita postupka za pomoć nadležnim 
tijelima u rješavanju sporova: obvezujuće 
posredovanje i neobvezujuće posredovanje. 
EBA je 2018. sudjelovala u dva postupka 
obvezujućeg posredovanja. Po prvi puta 
postupak mirenja nije bio uspješan pa je EBA 
donijela odluku o obvezujućem posredovanju 
za Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) i 
Nacionalnu banku Rumunjske. To pokazuje 
važnost posredovanja u području rješavanja 
sporova.

Sudski sporovi 2018.

Tijekom 2018. pravna služba pružala je 
savjetovanje i pomoć u sudskim sporovima. 
EBA je u predmetu T  128/17, Isabel Torné 
protiv Europske komisije intervenirala na 
strani podnositelja zahtjeva. 

Kršenje prava Unije

U članku 17. Uredbe o osnivanju EBA-e tom se 
tijelu daju ovlasti u pogledu istraga o mogućim 
kršenjima prava Unije od strane nadležnih 
tijela, uključujući nadležna tijela u državama 
članicama i Europsku središnju banku na 
temelju jedinstvenog nadzornog mehanizma. 
Ako EBA otkrije kršenje prava Unije, izdaje 
preporuku o mjerama koje treba poduzeti 
nadležno tijelo da bi se uklonilo to kršenje. 
Ako EBA otkrije kršenje prava Unije, to može 
dovesti do daljnjih mjera Europske komisije.

Procjena troškova i koristi

EBA u svojim nastojanjima da razvije 
jedinstvena pravila primjenjuje načelo bolje 
regulacije te nastoji osigurati provedbu 
dostatnih procjena učinka u cilju potpore 
razvoja vlastitih regulatornih politika. U 
skladu s relevantnim odredbama iz Uredbe 
o osnivanju EBA-e, EBA temelji svoj razvoj 
tehničkih standarda, smjernica, preporuka 
i mišljenja na strogim procjenama učinka, 
mjerenjem dodatnih troškova i prednosti 
različitih mogućnosti politike i predloženih 
tehničkih specifikacija. Te aktivnosti uključuju 
provedbu kvantitativnih studija učinka, 
analizu pojedinačnih i skupnih bankovnih 
podataka, procjenu odgovarajućih metoda 
za upotrebu takvih podataka te provedbu 
kvalitativnih analiza, kao i razmatranje, 
prema potrebi, učinka EBA-inih prijedloga na 
proporcionalnost.
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Provođenje stručnih pregleda

EBA svojim stručnim pregledima nastoji 
dodatno poboljšati dosljednost rezultata 
nadzora. Stručni pregledi provode se u skladu 
s odredbama iz članka 30. Uredbe o osnivanju 
EBA-e i odlukom EBA-e o osnivanju odbora za 
preglede. Stručni pregledi uključuju procjenu 
prikladnosti resursa i sustava upravljanja 
nadležnih tijela, posebno u pogledu 
primjene regulatornih tehničkih standarda i 
provedbenih tehničkih standarda, dostignutog 
stupnja konvergencije u primjeni prava Unije i 
u nadzornoj praksi, kao i razmatranje najboljih 
praksi koje su razvila nadležna tijela. EBA 
mora objaviti i najbolje prakse koje utvrdi u 
okviru stručnih pregleda. 

U listopadu  2018., nakon objave završnog 
izvješća o stručnom pregledu u pogledu 
regulatornih tehničkih standarda za obavijesti 
o izdavanju odobrenja za prekogranično 
poslovanje, Odbor nadzornih tijela odobrio je 
referentni okvir za stručni pregled regulatornih 
tehničkih standarda za kriterije utvrđivanja 
kategorija osoblja čije profesionalne aktivnosti 
materijalno utječu na profil rizičnosti 
institucije.

Održavanje interaktivnih jedinstvenih 
pravila

Interaktivna jedinstvena pravila skup su 
ključnih zakonodavnih okvira u nadležnosti 
EBA-e: Uredbe o kapitalnim zahtjevima i 
Direktive o kapitalnim zahtjevima IV, Direktive 
o oporavku i sanaciji banaka, Direktive o 
sustavima osiguranja depozita, a od 2018. 
i Direktive o platnim uslugama (PSD2). Ta 
pravila omogućuju dionicima da konzultiraju 
relevantne zakonodavne okvire pružanjem 
poveznica iz članaka tekstova prve razine na 
sve povezane tehničke standarde (regulatorne 
i provedbene) koje je razvila EBA i prihvatila 
Europska komisija, kao i na smjernice 
EBA-e te pitanja i odgovore povezane s tim 
zakonodavnim i regulatornim tekstovima.

Važnost alata za pitanja i odgovore vidljiva je 
iz stalno velikog broja dostavljenih pitanja: do 
31. prosinca 2018. dostavljeno je 4 440 pitanja 
(u usporedbi s 3  650 na kraju 2017.) putem 
namjenskog alata za pitanja i odgovore na 
internetskim stranicama EBA-e. 

Zatvaranje predmeta

Zatvaranje predmetaOdbor nadzornih tijela 
zatvara predmet

Zatvaranje predmeta bez 
pokretanja istrage 

Odbor nadzornih tijela 
donosi nacrt preporuke 

Prihvaćanje 
zahtjeva

Potvrda primitka Procjena predmeta

Pokretanje istrage
Sazivanje panela radi 
procjene predmeta 

Panel podnosi nacrt 
preporuke nadležnom tijelu 
na očitovanje

Panel podnosi nacrt 
preporuke Odboru 
nadzornih tijela

Slika 6.: Postupak u slučaju kršenja prava Unije
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Pružanje pravne potpore radu EBA-e

Tijekom 2018. pravna služba pružila je 
pravnu potporu upravljačkim tijelima, 
upravi te osnovnoj politici i operativnim 
funkcijama EBA-e. Kad je riječ o regulatornim 
aktivnostima EBA-e, pravna služba ponudila 
je pravnu analizu i potporu pri sastavljanju 
obvezujućih tehničkih standarda, smjernica, 
preporuka i mišljenja. Pravna služba pružila je 
i savjete o aktivnostima nadzora objavljivanjem 
preporuka u pogledu nadzora te olakšavanjem 
rješavanja sporova.

Kad je riječ o institucionalnom okruženju 
EBA-e, pravna potpora pružena je za pitanja 
povezana s preseljenjem EBA-e, a posebno u 
pogledu pregovaranja o ugovorima i njihova 
sklapanja.

Rad na zaštiti osobnih podataka

S obzirom na svoju odgovornost u pogledu zaštite 
podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, 
EBA je surađivala s uredom Europskog 
nadzornika za zaštitu podataka. Tijekom 2018. 
imenovani službenici EBA-e promicali su 
važnost pitanja zaštite podataka među osobljem 
EBA-e, posebno ističući važnost zaštite podataka 
tijekom uvodnih tečajeva za nove zaposlenike. 
Imenovani službenici aktivno su sudjelovali na 
sastancima mreže EU-a za zaštitu podataka, 
među ostalim u vezi s uvođenjem Opće uredbe 
o zaštiti podataka. 

Pružanje digitalnih usluga u cilju 
potpore temeljnim funkcijama EBA-e i 
potpore njezinu unutarnjem upravljanju

Godina 2018. bila je jedna od najizazovnijih 
godina za EBA-inu jedinicu za IT, s obzirom 
na sve veći broj preklapanja područja rada 
ključnih za poslovanje te potrebu osiguravanja 
stabilnog poslovanja i stalnog poboljšanja, 
posebno uzimajući u obzir zahtjeve preseljenja 
u Pariz, migracije podatkovnog centra i 
programa EUCLID.

Kao dio radnog programa povezanog 
s preseljenjem u Pariz jedinica za IT 
pripremila je, osmislila i ugovorila novu 
suvremenu i sigurnu uredsku infrastrukturu, 
uključujući povezivost potrebnu za sigurno, 
iznimno mobilno, bežično radno okruženje, 
audiovizualnu infrastrukturu soba za sastanke 
te konferencijsku infrastrukturu. Jedinica za 
IT pritom je iskoristila priliku za migraciju na 
„as-a-service” rješenja (rješenja kao usluge) 

(za ispis, telefon i komunikaciju), istodobno 
smanjujući troškove, poboljšavajući sigurnost 
te povećavajući fleksibilnost i kvalitetu. Jedinica 
za IT uvela je infrastrukturu i rješenja koja su 
omogućila stopostotnu mobilnost radne snage 
(prijenosna računala i rješenja za rad na daljinu) 
te je istodobno poboljšala sigurnost.

Program EUCLID ključan je digitalni element 
strategije EBA-e u pogledu proširenja nadzora 
na cijelo bankarsko tržište EU-a. Tijekom 
2018. jedinica za IT uspješno je unaprijedila 
provedbu drugog područja rada projekta 
EUCLID (workstream 2; alat za upravljanje 
glavnim podatcima (MDM)), istodobno 
osiguravajući platforme za konvergenciju 
budućih projekata (registar iz Druge direktive 
o platnim uslugama) i postojećih aplikacija 
(Registar kreditnih institucija).

Tijekom 2018. jedinica za IT održavala je i 
postojeću platformu za prikupljanje nadzornih 
podataka, ESP  10, usklađujući je s modelom 
podatkovnih točaka DPM  2.8. EBA je završila 
i pokrenula projekt analize podataka u obliku 
analitičke platforme koja se temelji na modelu 
podatkovnih točaka i omogućuje osoblju EBA-e 
samostalno pribavljanje poslovnih informacija. 
EBA je u srpnju  2018. dovršila prelazak na 
sigurnu infrastrukturu e-pošte Europskog 
sustava središnjih banaka, što je osoblju EBA-e 
omogućilo sudjelovanje u sigurnoj razmjeni 
poruka krajnjih korisnika s nacionalnim 
nadležnim tijelima koja su članovi sustava.

Komuniciranje i promicanje rada EBA-e

Tim za komunikaciju 2018. je izvršio nekoliko 
zadataka u pogledu promicanja velikog broja 
publikacija i pružanja podrške provedbi 
glavnih projekata EBA-e u važnim područjima. 
Tijekom godine objavljeno je ukupno 119 vijesti 
i priopćenja za tisak.

Informativni sastanci i intervjui s medijima 
organizirani su reaktivno ili proaktivno na 
temelju rezultata EBA-e za koje se, s obzirom 
na specifičnu važnost ili osjetljivost, utvrdila 
potreba za medijskim aktivnostima. To se 
posebno odnosi na mišljenje o Brexitu, na 
testiranje otpornosti na stres na razini cijelog 
EU-a i na analizu transparentnosti. Tim 
je tijekom 2018. organizirao 43  intervjua i 
informativna sastanka s novinarima.

U okviru nastojanja u cilju poboljšanja interne 
komunikacije tim je nastavio sastavljati i 
distribuirati bilten za članove osoblja (tijekom 
2018. poslano je devet izdanja).
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EBA-ini profili na društvenim mrežama 
nastavili su privlačiti veliku pozornost. 
Profil na Twitteru 8.  siječnja  2019. imao je 
8  147  pratitelja, što je povećanje od 23  % u 
odnosu na prethodnu godinu. U 2018. došlo 
je i do znatnog širenja prisutnosti EBA-e na 
LinkedInu. Broj pregleda stranice također 
je znatno porastao tijekom godine te je u 
studenome zabilježeno 13 958 pregleda.

Tijekom godine internetske stranice EBA-e 
prosječno su bilježile 8  681  posjetitelja 
dnevno. Na internetskim stranicama ukupno 

je zabilježeno više od 3,16  milijuna posjeta 
tijekom 2018. (+ 12,53 % u usporedbi s 2017.) 
te 9,3  milijuna pregleda stranice (+  6,63  %). 
Zemljopisno gledano, najveći broj posjetitelja 
dolazi iz Ujedinjene Kraljevine (15,27  %), a 
slijede Njemačka (11,95 %) i SAD (9,8 %).

Sažeti prikaz proračuna

Izmijenjeni proračun za 2018. objavljen je u 
Službenom listu Europske unije.

Pripreme EBA-e za Brexit 

EBA je 2018. nastavila pomno pratiti razvoj 
situacije u pogledu Brexita kako bi utvrdila 
moguće rizike i objavila je svoje drugo 
mišljenje kako bi o tim rizicima informirala 
financijske institucije i nadzornike te naglasila 
potrebu za uvođenjem odgovarajućih mjera 
ublažavanja u financijskim institucijama. 

Mišljenje iz lipnja 2018. bilo je usmjereno na 
rizike koje predstavlja prividni nedostatak 
odgovarajuće pripravnosti financijskih 
institucija, a bilo je namijenjeno osiguravanju 
da financijske institucije i. utvrde imaju li 
izravne ili neizravne izloženosti u Ujedinjenoj 
Kraljevini i ii. ako imaju, razmotre s tim 
povezane rizike i kako bi ti rizici mogli utjecati 
na njih te odluče o prikladnim mjerama 
ublažavanja i sastavljanju planova postupanja 
u kriznim situacijama. EBA je u prosincu 2018. 
pozvala financijske institucije na koje 
utječe Brexit da poduzmu dodatne mjere 
kako bi obavijestile svoje klijente o rizicima 
povezanima s Brexitom i mjerama za njihovo 
ublažavanje. 

EBA je prilično aktivna i u pripremi 
mehanizama suradnje nakon Brexita, a 
usmjereni smo na tri područja: i. suradnju 
među nadzornim tijelima, ii. suradnju među 
sanacijskim tijelima i iii. suradnju između 
EBA-e (kao tijela) i nadležnih tijela Ujedinjene 
Kraljevine. Za svako od tih područja EBA je 
izradila memorandume o razumijevanju, a cilj 
je provesti ih dovoljno prije kraja ožujka 2019. 

Kad je riječ o preseljenju EBA-e u Pariz, EBA 
je u travnju 2018. objavila poziv na dostavljanje 
ponuda za iznajmljivanje uredskog prostora u 
Parizu i četvrti La Défense. 

Nakon ocjene ponuda i odabira novog prostora, 
u svibnju  2018. dokumentacija o zgradi 

dostavljen je na odobrenje Odboru nadzornih 
tijela, a u lipnju 2018. Europskom parlamentu 
i Europskom vijeću. Velik je broj operativnih 
jedinice EBA-e bio uključen u postupak 
preseljenja, osiguravajući pravno savjetovanje, 
ljudske resurse i korporativnu podršku, 
postupke javne nabave, komunikacijske 
aktivnosti radi obavješćivanja dionika i IT 
rješenja. 

Međusektorski rad europskih nadzornih 
tijela u okviru Zajedničkog odbora

Pod vodstvom ESMA-e, Zajednički odbor i 2018. 
je bio središnja točka za koordinaciju i razmjenu 
informacija između europskih nadzornih 
tijela, Europske komisije i Europskog odbora 
za sistemske rizike. Povećala se usmjerenost 
Odbora na pitanja povezana s Brexitom, 
a europska nadzorna tijela nastavila su 
pripremu za povlačenje Ujedinjene Kraljevine 
iz EU-a. Istodobno je nastavljen napredak u 
drugim važnim međusektorskim područjima, 
kao što su povećanje zaštite potrošača, 
praćenje financijskih inovacija te sprečavanje 
pranja novca i financiranja terorizma. 
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PRIORITETI ZA 2019.

 � Doprinos akcijskom planu usmjerenom na neprihodonosne kredite u Europi

 � Priprema za primjenu glavnih novih dijelova zakonodavstva EU-a

 � Raspored zadaća u okviru Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR2)

 � Izvršavanje prvih zadaća u okviru u okviru Uredbe CRR2 u pogledu standardiziranog 
pristupa za kreditni rizik druge ugovorne strane (SA-CCR) i provedbe temeljitog 
preispitivanja knjige trgovanja (FRTB)

 � Razmatranje novog bonitetnog režima za investicijska društva

 � Sekuritizacija – pravo EU-a u području STS-a

 � Priprema provedbe okvira Basel III u EU-u

 � Poziv na savjetovanje o reformama nakon krize u okviru Basel III

 � Razumijevanje rizika i mogućnosti koji proizlaze iz financijskih inovacija

 � Praćenje financijskih inovacija 

 � Održive financije

 � Operativna otpornost

 � Prikupljanje, širenje i analiza bankovnih podataka

 � Studija izvedivosti u pogledu integriranog europskog okvira za izvješćivanje

 � Podatci o sanaciji

 � Nadzorno izvješćivanje o trećem stupu

 � Analiza transparentnosti na razini EU-a za 2019.

 � Alati za iskorištavanje podataka: naglasak na analizi podataka

 � Praćenje provedbe i konvergencije sanacijskih i bonitetnih politika

 � Izrada modela za MSFI 9 i provedba pristupa IRB

 � Poticanje povećanja kapaciteta za pokriće gubitaka bankarskog sustava EU-a

 � Utvrđivanje i analiza trendova i mogućih rizika i ranjivosti te pružanje 
potpore nastojanjima za rješavanje neprihodonosnih kredita

 � Doprinos akcijskom planu Komisije u pogledu održivih financija

 � Poboljšanje nadzora borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te 
unaprjeđenje suradnje

 � Zaštita potrošača i doprinos sigurnim i jednostavnim uslugama plaćanja 
malih vrijednosti u EU-u

 � Zaštita potrošača

 � Doprinos dosljednoj primjeni Druge direktive o platnim uslugama

 � Zaštita deponenata

 � Osiguravanje neometanog preseljenja EBA-e u Pariz
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Ključne publikacije i odluke

Potpuni popis publikacija i odluka EBA-e iz 2018.

Proizvod Naslov

Smjernice Zajedničke smjernice za primjenu postojećih smjernica Zajedničkog odbora o postupanju s pritužbama 
podnesenima tijelima nadležnima za nadzor novih institucija u okviru Druge direktive o platnim 
uslugama i/ili Direktive o hipotekarnim kreditima

Smjernice o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti

Smjernice za zahtjeve za objavljivanje za prijelazne aranžmane MSFI-ja 9

Smjernice za izvješćivanje o prijevarama u okviru Druge direktive o platnim uslugama
(PSD2)

Smjernice o upravljanju neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima

Smjernice o uvjetima ostvarivanja koristi od izuzeća od
mehanizma za izvanredne situacije na temelju članka 33. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/389 (RTS za 
pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije)

Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene
(SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres

Smjernice o STS kriterijima za sekuritizaciju koja nije ABCP

Provedbeni tehnički standardi Revidirani popis provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju

Revidirani popis pravila za validaciju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju

Provedbeni tehnički standardi o pružanju informacija za potrebe planova sanacije na temelju članka 11. 
stavka 3. Direktive 2014/59/EU

Provedbeni tehnički standardi o ocjeni internih pristupa u odnosu na referentnu vrijednost

Provedbeni tehnički standardi o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 650/2014 u pogledu 
formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja nadzornih informacija koje 
objavljuju nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 3. Direktive 2013/36/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća

Regulatorni tehnički standardi Regulatorni tehnički standardi o suradnji između nadležnih tijela matičnih država članica i država 
članica domaćina u nadzoru institucija za platni promet koje posluju prekogranično u skladu s 
člankom 29. stavkom 6. Druge direktive o platnim uslugama

Regulatorni tehnički standardi o homogenosti odnosnih izloženosti u sekuritizaciji na temelju 
članka 20. stavka 14. i članka 24. stavka 21. Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira 
za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu 
sekuritizaciju

Regulatorni tehnički standardi o određivanju prirode, ozbiljnosti i trajanja ekonomske recesije u skladu 
s člankom 181. stavkom 3. točkom (a) i člankom 182. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Regulatorni tehnički standardi o zahtjevima za inicijatore, sponzore i izvorne zajmodavce u pogledu 
zadržavanja rizika u skladu s člankom 6. stavkom 7. Uredbe (EU) 2017/2402

Regulatorni tehnički standardi o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 u pogledu tehnika smanjenja 
rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

Mišljenja/savjeti Mišljenje o mjerama u skladu s člankom 458. Uredbe (EU) br. 575/2013

Mišljenje o mjerama u skladu s člankom 458. Uredbe (EU) br. 575/2013

Mišljenje o pripremama za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Mišljenje o provedbi regulatornih tehničkih standarda za pouzdanu autentifikaciju klijenta (SCA) i 
zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije (CSC)

Mišljenje o upotrebi certifikata za elektroničku identifikaciju (eIDAS) u okviru regulatornih tehničkih 
standarda za pouzdanu autentifikaciju klijenta (SCA) i zajedničke i sigurne otvorene standarde 
komunikacije (CSC)
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Proizvod Naslov

Izvješća Izvješće o opterećenju imovine

Izvješće o vrednovanju praksi povezanih s primitcima u odnosu na referentnu vrijednost na razini 
Europske unije i podataka o osobama koje ostvaruju veliku zaradu (podatci s kraja 2016.)

Izvješće o prvim opažanjima o učinku i provedbi MSFI-ja 9 u institucijama EU-a

Izvješće o planovima financiranja

Izvješće o praćenju rizika prilagodbe kreditnom vrednovanju iz 2016.

Izvješće o mjerama likvidnosti u skladu s člankom 509. stavkom 1. Uredbe o kapitalnim zahtjevima

Izvješće o zakonskim bonitetnim zaštitnim mjerama

Izvješće o postupku praćenja u skladu s okvirom Basel III – rezultati na temelju podataka od 
31. prosinca 2017.

Izvješće o okviru smanjenja kreditnog rizika

Izvješće o europskim osiguranim obveznicama

Izvješće o funkcioniranju kolegija sanacijskih tijela za 2017.

Izvješće o funkcioniranju kolegija nadzornih tijela za 2017.

Izvješće o provedbi smjernica EBA-e o metodama izračuna doprinosa sustavima osiguranja depozita

Izvješće o stručnom pregledu regulatornih tehničkih standarda za obavijesti o izdavanju odobrenja za 
prekogranično poslovanje

Izvješće o bonitetnim rizicima i mogućnostima za institucije koji proizlaze iz financijskih tehnologija

Izvješće o preporukama o jednakovrijednosti sustava povjerljivosti

Godišnje izvješće za 2017.

Godišnje izvješće o procjeni rizika

Izvješće o praćenju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala institucija EU-a – treće ažuriranje

Izvješće o praćenju instrumenata redovnog osnovnog kapitala koje su izdale institucije EU-a – prvo ažuriranje

Izvješće o financijskom obrazovanju za 2017./2018.

Izvješće o postupku praćenja u skladu s Direktivom o kapitalnim zahtjevima IV i Uredbom o kapitalnim 
zahtjevima / okvirom Basel III – na temelju podataka od 30. lipnja 2017.

Zajedničko izvješće o izmjenama obveze poravnanja iz Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta na 
temelju Uredbe o sekuritizaciji

Zajedničko izvješće o prijedlogu izmjene bilateralnih zahtjeva za iznos nadoknade kao potpora pripremi 
za Brexit u pogledu ugovora o OTC izvedenicama 

Zajedničko izvješće o rizicima i ranjivostima u financijskom sustavu EU-a

Zajedničko izvješće o rezultatima praćenja automatizacije u financijskom savjetovanju

Zajedničko izvješće o velikim količinama podataka

Savjetodavni dokumenti Savjetodavni dokument o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti

Savjetodavni dokument o nacrtu Smjernica za ICT i upravljanje sigurnosnim rizikom

Savjetodavni dokument o provedbenim tehničkim standardima o izmjeni Provedbene uredbe Komisije 
(EU) br. 2016/2070 u pogledu ocjenjivanja internih modela u odnosu na referentnu vrijednost

Savjetodavni dokument o provedbenim tehničkim standardima o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 
br. 2016/322 u pogledu koeficijenta likvidnosne pokrivenosti za izvješćivanje o likvidnosti

Savjetodavni dokument o provedbenim tehničkim standardima o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 
br. 680/2014 u pogledu financijskog izvješćivanja

Savjetodavni dokument o provedbenim tehničkim standardima o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 
br. 680/2014 u pogledu sekuritizacije

Savjetodavni dokument o procjeni LGD-a primjerenog ekonomskoj recesiji

Savjetodavni dokument o upravljanju neprihodujućim i restrukturiranim izloženostima

Savjetodavni dokument o mehanizmima eksternalizacije

Savjetodavni dokument o primjeni postojećih smjernica Zajedničkog odbora o postupanju s pritužbama 
podnesenima tijelima nadležnima za nadzor novih institucija u okviru Direktive o hipotekarnim kreditima 
i/ili Druge direktive o platnim uslugama
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Savjetodavni dokument o uvjetima za dopuštanje institucijama da izračunavaju kapitalne zahtjeve koji 
proizlaze iz sekuritiziranih izloženosti u skladu s pristupom otkupljenih potraživanja

Savjetodavni dokument o novom nacrtu modela podatkovnih točki DPM 2.9

Savjetodavni dokument o određivanju prirode, ozbiljnosti i trajanja ekonomske recesije u skladu s 
člankom 181. stavkom 3. točkom (a) i člankom 182. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Savjetodavni dokument o utvrđivanju vrsta visokorizičnih izloženosti u skladu s člankom 128. 
stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Savjetodavni dokument o STS kriterijima za sekuritizaciju koja nije ABCP

Savjetodavni dokument o izmjeni regulatornih tehničkih standarda u pogledu obveze poravnanja i 
tehnika smanjenja rizika za OTC izvedenice koje nisu poravnane

Savjetodavni dokument o provedbenim tehničkim standardima za raspoređivanje kreditnih procjena 
vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika na temelju Uredbe o kapitalnim zahtjevima

Savjetodavni dokument o izmjenama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. 
o ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske 
osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

Savjetodavni dokument o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među 
nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije

Odluke Odluka EBA-ina Odbora nadzornih tijela o testiranju otpornosti na stres na razini EU-a 2019.

Odluka o rješavanju spora između dva sanacijska tijela, Jedinstvenog sanacijskog odbora i Nacionalne 
banke Rumunjske

Preporuke Preporuka malteškoj financijsko-obavještajnoj jedinici (FIAU) o mjerama potrebnima za usklađivanje s 
Direktivom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma

Preporuke o jednakovrijednosti sustava povjerljivosti



KOMUNIKACIJA S EU-OM

Osobno
Na cijelom području Europske unije postoji stotine informacijskih centara Europe. 
Adresu vama najbližeg centra možete pronaći na: http://europa.eu/contact

Telefonom ili e-poštom
Europe Direct služba je koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. 
Možete stupiti u kontakt s tom službom 
–   pozivom na besplatni telefonski broj: 00800 6789 1011 (neki operateri mogu naplaćivati ove 

pozive) 
–  pozivom na uobičajeni telefonski broj: +32 2299 9696 ili 
–  e-poštom: http://europa.eu/contact

KAKO PRONAĆI INFORMACIJE O EUROPSKOJ UNIJI

Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim 
stranicama: http://europa.eu  

Publikacije EU-a
Možete preuzeti s interneta ili naručiti publikacije EU-a, besplatne i one koje se plaćaju, iz 
knjižare EU-a na adresi:  
http://bookshop.europa.eu. Želite li naručiti više primjeraka besplatnih publikacija, obratite se 
centru Europe Direct ili lokalnom informativnom centru (vidjeti http://europa.eu/contact)

Pravo EU-a i slični dokumenti
Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1951. 
na svim službenim jezicima, posjetite EUR-Lex na adresi: https://eur-lex.europa.eu/homepage.
html?locale=hr

Otvoreni podatci iz EU-a
Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp/en/data) omogućuje pristup 
skupovima podataka EU-a. Podatci se mogu besplatno preuzeti i ponovno upotrijebiti u 
komercijalne i nekomercijalne svrhe.



EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA BANKARSTVO

Floor 24-27, Europlaza, 20 avenue André Prothin, 
La Défense 4, 92400 Courbevoie, Francuska

Tel.  +33 186 52 7000 
E-adresa: info@eba.europa.eu

http://www.eba.europa.eu/languages/home_hr

ISBN 978-92-9245-539-2

D
Z-AA-19-001-H

R
-N


