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Dosežki v letu 2018

Osrednja vloga pri regulativnem in političnem okviru 
s pripravo in vzdrževanjem enotnega pravilnika

Spremljanje izvajanja  
regulativnega okvira 

Oktobra 2018 je Evropski bančni organ (EBA) 
objavil poročilo o spremljanju učinka izvajanja 
končnega regulativnega okvira Basel III 
v EU. Poročilo vsebuje razčlenitev učinka 
na skupni minimalni zahtevan kapital, ki 
izhaja iz kreditnega tveganja, operativnega 
tveganja, reform količnika finančnega vzvoda 
in najnižjega rezultata. EBA je bil dejaven 
tudi pri zgodnjem zagotavljanju informacij 
Baselskemu odboru za bančni nadzor (BCBS) 
pred pripravo nadzorniških standardov z 
novimi dejavnostmi zbiranja podatkov, ki 
omogočajo boljšo oceno predlaganih politik. 

Nenehno spremljanje  
izdanega kapitala 

EBA je ocenjeval pogoje novih oblik 
instrumentov navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala (CET1), ki so jih izdale 
institucije EU, da bi prepoznal določbe, 
za katere meni, da so v nasprotju z merili 
upravičenosti. EBA v sodelovanju s pristojnimi 
organi prav tako izvaja pregled instrumentov 
pred uredbo o kapitalskih zahtevah (CRR). 
Glavni rezultati spremljanja so prikazani v 
poročilu CET1, ki je bilo prvič objavljeno leta 
2017 in posodobljeno sredi leta 2018. Poleg 
tega je EBA v svojem poročilu o dodatnem 
temeljnem kapitalu (AT1) pregledal 23 izdaj 
instrumentov AT1 v skupni vrednosti 11,41 
milijarde EUR. 

Spremljanje izvajanja MSRP 9 

Decembra 2018 je EBA objavil poročilo o prvih 
opažanjih o učinku mednarodnega standarda 
računovodskega poročanja (MSRP) 9 in 
tem, kako ga institucije EU izvajajo. Podatki, 

vključeni v poročilo, so bili zbrani s predlogami 
za nadzorniško poročanje, ki so jih posredovale 
institucije, in so bili po potrebi dopolnjeni z 
informacijami za javno razkritje. 

Izboljšanje jasnosti v zvezi z  
minimalnimi kapitalskimi zahtevami  
za kreditno tveganje

EBA je posebno pozornost namenil 
povečanju jasnosti evropskega regulativnega 
okvira s posebnim poudarkom na določbah 
uredbe  CRR o okviru za zmanjševanje 
kreditnega tveganja (CRM) in na usklajevanju 
praks v zvezi z opredelitvijo postavk, 
povezanih z zelo visokim tveganjem, 
skladno s členom 128(3) uredbe CRR. Zato 
je organ marca 2018 objavil poročilo o 
oceni trenutnega okvira za zmanjševanje 
kreditnega tveganja (CRM) in pripravil 
smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki 
se povezujejo z visokim tveganjem. 

Nadaljevanje popravljanja in 
primerjalnega preverjanja notranjih 
modelov 

EBA je izvedel letne nadzorniške primerjalne 
analize, katerih cilj je določiti osamelce 
pri izračunu tveganju prilagojene aktive z 
notranjimi modeli. EBA je objavil horizontalna 
poročila, ki povzemajo glavne ugotovitve za 
kreditno tveganje in tržno tveganje. Glede 
kreditnega tveganja je poročilo za leto 2018 
prvič predstavilo rezultate tako za portfelje 
z veliko neplačniki kot za portfelje z malo 
neplačniki. Poročilo o tržnem tveganju 
količinsko opredeljuje stopnje tveganja 
za različne vrste produktov in navaja, da 
obrestni instrumenti kažejo najnižjo stopnjo 
razpršenosti.
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Podrobnosti letnih primerjalnih analiz so 
vključene v izvedbene tehnične standarde (ITS), 
ki določajo, katere portfelje za primerjanje in 
navodila za poročanje je treba uporabiti. Junija 
2018 je EBA objavil letno posodobitev teh ITS, 
ki je opredelila portfelje za primerjanje za 
primerjalno analizo 2019.

Prizadevanja za določitev gospodarskega 
upada in njegovega vpliva na ocene izgube 
ob neplačilu (LGD) so bila zaključena kot 
zadnji element načrta notranjih bonitetnih 
ocen (IRB). Pojasnila so navedena v končnem 
osnutku regulativnih tehničnih standardov 
(RTS) o določanju narave, resnosti in 
trajanja gospodarskega upada, ki je bil 
objavljen novembra 2018, in smernicah EBA 
o ocenjevanju LGD za recesijo, ki so bile 
objavljene v začetku leta 2019. 

Izvajanje revidiranih standardov v zvezi s 
kreditnim tveganjem nasprotne stranke 
in tržnim tveganjem v EU

Po posvetovanju glede dokumenta za razpravo 
o izvajanju revidiranih okvirov tržnega tveganja 
in kreditnega tveganja nasprotne stranke 
v EU je EBA poleg povratnih informacij 
interesne skupine za bančništvo (BSG) prejel 
še 14 odgovorov. Dokument za razpravo navaja 
začetne predloge in predhodna stališča o 
tem, kako obravnavati osem nalog v predlogu 
revidirane uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR 
2) – dve v zvezi s standardiziranim pristopom 
za kreditno tveganje nasprotne stranke (SA-
CCR) in šest v zvezi s temeljnim pregledom 
trgovalne knjige (FRTB). 

Slika 1: Časovni načrt EBA o popravljanju notranjega modela

DEC. 2013
Dokument za razpravo 
o primerljivosti tveganju 
prilagojene aktive

MAR. 2015
Dokument za razpravo 
o prihodnosti pristopa 
IRB FEB. 2016

Poročilo o načrtu IRB 
in mnenje o izvajanju

SEP. 2016
RTS o pragu pomembnosti in 

smernice o opredelitvi neplačila

NOV. 2017
Smernice o verjetnosti 

neplačila (PD), izgubi ob 
neplačilu (LGD) in 

neplačanih izpostavljenostih

NOV. 2018
RTS o gospodarskem 

upadu

MAR. 2018
Poročilo o zmanjševanju 

kreditnega tveganja (CRM) za 
standardiziran pristop (SA) in 

osnovni pristop IRB (F-IRB)
DEC. 2019

Smernice o zmanjševanju 
kreditnega tveganja (CRM) 

za napredni pristop IRB 
(A-IRB)

JUL. 2016
RTS o metodologiji 
ocenjevanja pristopa IRB

MAR. 2019
Smernice o 
ocenjevanju LGD za 
recesijo

DEC. 2020
Izvajanje načrta 
IRB

- Analiza virov 
variabilnosti tveganju 
prilagojene aktive  

- 1. faza

- 2. faza

- 3. faza

- 4. faza

- Izvajanje
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Usklajevanje okvira za zunanje izvajanje 

Leta 2017 je EBA obravnaval posebnosti zuna-
njega izvajanja v oblaku tako, da je oblikoval 
priporočila o oddajanju v zunanje izvajanje po-
nudnikom storitev v oblaku. Priporočila so za-
gotovila, da se institucije in ponudniki storitev 
lahko sklicujejo na opredeljena nadzorniška 
pričakovanja v zvezi z oddajanjem v zunanje 
izvajanje ponudnikom storitev v oblaku, kar 
odpravlja negotovost glede uporabe storitev 
v oblaku. Priporočila so vključena v obstoječe 
smernice in bodo razveljavljena 30. septembra 
2019, ko bodo začele veljati revidirane smer-
nice.

Smernice zajemajo celoten postopek zuna-
njega izvajanja, od začetne analize tveganja 
do sklenitve pogodbe o zunanjem izvajanju 
in prekinitve obstoječih dogovorov. Institucije 
morajo oceniti ne le tveganja zunanjega izva-
janja funkcije, temveč tudi sposobnost ponu-
dnika storitve, da izvede funkcijo. 

Spremljanje praks prejemkov 

EBA je na podlagi podatkov za poslovno leto 
2017 analiziral trende v zvezi z zaposlenimi 
z visokimi prejemki in bo poročilo objavil v 
začetku leta 2019. Do skupnega povečanja 
števila zaposlenih z visokimi prejemki za 
262 je prišlo zlasti zaradi povečanja števila 
zaposlenih z visokimi prejemki v več državah 
članicah, v nekaj drugih državah članicah pa 
se je število zaposlenih z visokimi prejemki 
nekoliko zmanjšalo. Odstotek zaposlenih z 
visokimi prejemki, ki so zaposleni s posebno 

naravo dela, se je nekoliko zmanjšal: z 89,47 % 
v letu 2016 na 86,89 % v letu 2017. 

Prispevanje k akcijskemu načrtu unije 
kapitalskih trgov 

EBA je junija 2018 po prošnji Evropske komisije 
za mnenje objavil poročilo in priporočilo o 
morebitnem sprejetju namenskih evropskih 
zavarovanih obveznic za MSP ter pravni okvir 
posojil za infrastrukturo. Organ je odsvetoval 
vzpostavitev takšnega zakonodajnega okvira v 
tej fazi in je Evropski komisiji svetoval, naj preuči 
prednosti namenskega zakonodajnega okvira 
za obveznice, zavarovane z visokokakovostnimi 
posojili za financiranje projektov. 

Izvajanje novega okvira listinjenja (STS) 

Leto 2018 je bilo ključno za izvajanje novih 
pravil EU o listinjenju. EBA je skladno z novim 
okvirom listinjenja prejel 28 regulativnih 
pooblastil. Uspešno jih je izpolnil pet, vključno 
s smernicami o razlagi meril STS za listinjenje 
ABCP (komercialnega zapisa s premoženjskim 
kritjem) in listinjenje, ki ni listinjenje ABCP, 
osnutkom tehničnih standardov o homogenosti 
ter osnutkom tehničnih standardov o zadržanju 
tveganja, katerega namen je uskladitev zahtev 
v zvezi s tem, da se zagotovi dosledna uporaba 
v institucijah. Nova skupna pravila EU o 
listinjenju in kapitalskih zahtevah o listinjenju 
bodo začela veljati 1. januarja 2019. 

Zmanjšanje in upravljanje tveganj IKT  
in kibernetske varnosti 

Zapletenost tveganj IKT in pogostost incidentov, 
povezanih z IKT (vključno s kibernetskimi 
incidenti), se povečujeta. EBA je svoje delo v 
zvezi s tveganji IKT v letu 2018 opravil skladno 
z zahtevami v akcijskem načrtu Evropske 
komisije za finančno tehnologijo, ki je bil 
objavljen marca 2018. Prvi rezultat je bil nabor 
smernic o upravljanju tveganj IKT in varnostnih 
tveganj, katerih cilj je zmanjšati tveganja IKT za 
vse finančne institucije. Te smernice določajo 
zahteve za kreditne institucije, investicijska 
podjetja in ponudnike plačilnih storitev glede 
zmanjševanja in upravljanja njihovih tveganj IKT, 
njihov cilj pa je zagotoviti dosleden in zanesljiv 
pristop na enotnem trgu. Javno posvetovanje 
o osnutku smernic je potekalo 13. decembra 
2018, končne smernice pa bodo predvidoma 
objavljene v tretjem četrtletju leta 2019.
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Spodbujanje učinkovitega in usklajenega kriznega 
upravljanja reševanja 

Priročnik o vrednotenju

EBA je pripravil priročnik o vrednotenju za 
namene reševanja, ki bo sprejet v začetku leta 
2019. Sprejetje priročnika sledi regulativni 
dejavnosti, ki jo EBA izvaja na področju 
vrednotenja za reševanje in katere rezultat 
so RTS o vrednotenju pred reševanjem, RTS o 
vrednotenju po reševanju, RTS o vrednotenju 
izpeljanih obveznosti za namene reševanja 
s sredstvi upnikov in RTS o neodvisnih 
ocenjevalcih.

Konvergenca pristopov reševanja,  
ki se osredotoča na delovanje  
kolegijev in spremljanje napredka  
pri rešljivosti v EU 

EBA je julija 2018 objavil prvo poročilo o 
delovanju kolegijev za reševanje. Poročilo 
vključuje izbrane kolegije iz cikla reševanja 
2017, vendar ne zajema dejavnosti načrtovanja 
reševanja zunaj kolegijev za reševanje. Njegov 
namen je zagotoviti pregled dela in rezultatov 
kolegijev ter njihovih operativnih vidikov za 
opredelitev doseženega napredka in področij, 
ki jih je treba izboljšati, ter povečanje 
preglednosti za deležnike.

Spodbujanje konvergence nadzorniških praks

Podpora boljšemu izvajanju drugega 
stebra v EU: časovni načrt drugega 
stebra EBA 

EBA je julija 2018 z objavo svežnja trojih re-
vidiranih smernic, katerih namen je dodatno 
izboljšati upravljanje tveganj institucij in kon-
vergenco pri procesu nadzorniškega pregle-

dovanja in ovrednotenja (SREP), dosegla po-
memben mejnik v časovnem načrtu drugega 
stebra. Troje revidirane smernice se osredo-
točajo na upravljanje obrestnega tveganja v 
bančni knjigi (smernice IRRBB) in stresno 
testiranje institucij (smernice o stresnem te-
stiranju institucij) ter na skupne postopke in 
metodologije za SREP (smernice o SREP).

Vrednotenje 1

Pogoji za reševanje
ali točka 

nerentabilnosti

Vrednotenje 2

Uporaba orodij za 
reševanje

Vrednotenje po 
reševanju

Vrednotenje 3

Ocena razlik v 
obravnavanju, noben 
upnik ne sme biti na 

slabšem

Postopek 
vrednotenja

Imenovanje 
ocenjevalca

Poročilo o vrednotenju 

Pripravljenost

Tehnični vidiki 
informacijskega 

sistema za upravljanje 
(v izdelavi)

Vrednotenje pred reševanjem

2018 2019

Slika 2: Stopnje postopka vrednotenja
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Ocenjevanje enakovrednosti tretjih 
držav 

EBA se pri ocenjevanju enakovrednosti tretjih 
držav osredotoča na dve glavni področji: oceno 
poklicne skrivnosti in ureditve zaupnosti 
organov tretjih držav ter oceno regulativnih 
in nadzornih okvirov jurisdikcij tretjih držav. 
Doslej je bilo za 42 organov iz 24 jurisdikcij 
tretjih držav ocenjeno, da imajo enakovredne 
ureditve zaupnosti. 

EBA je po prošnji Evropske komisije za mnenje 
leta 2018 prispeval k ocenjevanju, ali so 
nadzorni in regulativni okviri več tretjih držav 
enakovredni tistim v EU. 

Ocenjevanje konvergence  
nadzorniških praks 

K razvoju politik na področju nadzorniških pra-
ks prispeva zlasti EBA z obravnavanjem nad-
zorniških potreb in področij, na katerih je pot-
rebna nadaljnja konvergenca. Delo, povezano 
s konvergenco, ima na splošno pomemben 
povratni učinek na delo v zvezi s politikami. 
Tako je bila na primer večina področij, za ka-
tera je bil po ocenah konvergence za leti 2016 
in 2017 potreben nadaljnji napredek, zajeta v 
delo EBA v zvezi s politikami drugega stebra, 
na podlagi katerega so bila leta 2018 objavlje-
ne revidirane smernice SREP. Podobno so bi-
lateralni obiski, povezani s konvergenco, leta 
2018 povzročili povratni učinek, ki bo obliko-
val delo EBA v zvezi s politikami. Poleg tega 
je pri doseganju skupne nadzorniške kulture 
in spodbujanju konvergence v nadzorniških 
praksah pomembna sestavina usposabljanje. 
EBA je v letu 2018 organiziral 27 usposabljanj 
za 1 687 udeležencev.

Prepoznavanje in analiziranje trendov ter potencialnih 
tveganj in ranljivosti ter zagotavljanje podpore 
prizadevanjem za obravnavo nedonosnih posojil 

Spreminjanje in ocenjevanje gibanj v 
bančnem sektorju EU 

EBA še naprej izdaja redno poročilo o oceni 
tveganja (RAR), ki je osrednji instrument 
za spremljanje glavnih tveganj in ranljivosti 
bančnega sistema  EU. Poročilo o oceni 
tveganja za leto 2018 opisuje glavna gibanja in 
trende v bančnem sektorju EU od konca leta 
2017 ter določa napoved EBA v zvezi z glavnimi 
tveganji in ranljivostmi. Za poročilo za leto 
2018 so bili podatki prejeti iz vzorca 187 bank iz 
25 držav EGP, kar je približno 80 % bančnega 
sektorja EU (na podlagi skupnih sredstev); ti 
podatki pa so bili dopolnjeni s tržnimi podatki.  

Drugo pomembno orodje za spremljanje, ki 
ga EBA uporablja za prepoznavanje glavnih 
tveganj in ranljivosti, so sklepi vprašalnika o 
oceni tveganj (RAQ) EBA. EBA z vprašalnikom 
RAQ, ki se izvaja dvakrat na leto, anketira 
banke in tržne analitike, da lahko temeljito 
preuči stališča udeležencev na trgu o trenutnih 
in prihodnjih gibanjih v bančnem sektorju. Leta 
2018 se je število bank, ki so v vprašalniku RAQ 

podale stališča, povečalo na 53, banke pa so 
bile iz 25 držav. 

Četrtletni prikaz tveganja je ostal vodilno orodje, 
ki podpira redno ocenjevanje tveganja EBA in po-
maga pri izpolnjevanju vloge ponudnika podatkov. 
V letu 2018 je prikaz tveganja v zvezi z bančnim 
sistemom EU dosledno potrjeval tehtana povpre-
čja nad 14 % za količnik navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala v polni višini, zmanjšanje 
deleža nedonosnih posojil na manj kot 3,5 % in 
oslabljeno dobičkonosnost, ki se giblje okoli 7 %. 

EBA je junija 2018 posodobil metodološki 
priročnik o seznamu kazalnikov tveganja 
in orodja za podrobno analizo tveganja. Ta 
različica priročnika EBA vključuje novosti 
MSRP  9 in uporablja okvir za nadzorniško 
poročanje EBA. 

EBA je z v prihodnost usmerjeno analizo načrtov 
prihodnjega financiranja in z oceno stopnje 
obremenitve sredstev še naprej spremljal 
sestavo virov financiranja v EU. Poročili sta bili 
hkrati objavljeni septembra 2018.
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Vseevropski stresni test 2018

EBA je novembra 2018 objavil rezultate 
vseevropskega stresnega testa 2018, ki je 
vključeval 48 bank iz 15 držav EU in EGP, 
kar zajema približno 70 % skupnih sredstev 
bančnega sektorja EU. Stresni test je del 
nadzornega orodja, ki ga pristojni organi 
uporabljajo za ocenjevanje odpornosti bank 
proti neugodnim pretresom, prepoznavanje 
preostalih področij negotovosti in prispevanje 
k postopku nadzorniškega odločanja, ki določa 
ustrezne omilitvene ukrepe. 

Prispevanje k akcijskemu načrtu za 
obravnavo nedonosnih posojil v Evropi 

EBA je v letu 2018 še naprej sodeloval z 
organi in institucijami EU, da bi izpolnil 

cilje akcijskega načrta Sveta za obravnavo 
nedonosnih posojil v Evropi. Poleg tega je 
objavil svoje revidirane predloge za transakcije 
z nedonosnimi posojili, ko je od deležnikov 
prejel informacije o izkušnjah v praksi in 
druge povratne informacije, ter smernice 
o razkritju nedonosnih in restrukturiranih 
izpostavljenosti. 

Ekonomska analiza in raziskave 

Zaradi nedavne notranje reorganizacije EBA je 
nova enota znotraj oddelka za ekonomske 
analize in statistiko odgovorna za usklajevanje 
vseh dejavnosti ekonomske analize in raziskav 
EBA. Te vključujejo mesečne raziskovalne se-
minarje za zaposlene EBA, organizacijo letne 
tematske delavnice o raziskovanju politike in 
usklajevanje ter serijo publikacij zaposlenih.
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1 %
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Nadzorniški/regulativni ukrepi

Ukrepi na sekundarnih trgih

Objava opredelitve NPE in 
FBE, kot jo poda EBA

Pregled kakovosti sredstev 
(AQR), ki ga izvede ECB, 
vključno s prvo uporabo 
opredelitve NPE 

Predloge EBA za 
transakcije za 
obravnavo NPL

Objava smernic 
EBA o razkritju 
NPE in FBE

Opredelitve NPE in 
restrukturiranja od BCBS

Akcijski načrt Sveta
EU za obravnavo NPL

Smernice 
ECB o NPL

Objava smernic EBA o upravljanju 
NPE in FBE

Predlog Komisije za zmanjšanje 
NPL in dodatek ECB o bonitetnih 
varovalnih mehanizmih

BCBS: Baselski odbor za bančni nadzor; ECB: Evropska centralna banka; FBE: restrukturirane izpostavljenosti;
NPE: nedonosne izpostavljenosti; NPL: nedonosna posojila. 

Vir podatkov: MDS/SB, EBA

KLJUČNA PODROČJA 
UKREPANJA

Stopnje NPL

Slika 3:  Nedonosna posojila v EU – na poti k okrevanju
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Krepitev vloge EBA kot podatkovnega vozlišča EU  
za zbiranje, razširjanje in analizo  
podatkov o bankah EU 

Približevanje večji preglednosti  
podatkov 

EBA se je osredotočal na izboljšanje 
načinov, na katere objavlja bogat nabor 
podatkov o dejavnosti največjih bank EU, 
in sicer z razvojem posebnih analitičnih 
orodij, zagotavljanjem pomoči nacionalnim 
nadzornikom pri ustvarjanju lastnih prikazov 
tveganja ter zagotavljanjem posebnega 
usposabljanja o nadzorniškem poročanju in 
podatkih izvedbenih tehničnih standardov (ITS) 
EBA. 

EBA je peto leto zapored objavil informacije o 
kazalnikih globalne sistemske pomembnosti. 
Te informacije pomenijo korak naprej k 
boljšemu razumevanju širše javnosti glede 
sistemsko pomembnih institucij ter njihovih 
ključnih podatkov in poslovnih dejavnosti. EBA 
je tudi posodobil objavljen seznam drugih 
sistemsko pomembnih institucij. 

Izboljšanje zbiranja podatkov EBA  
za spremljanje izvajanja okvira  
Basel III v EU 

EBA je leta 2018 od Evropske komisije prejel 
prošnjo za mnenje o izvajanju končnih vidikov 
in dogovora o okviru Basel III v pravu EU, med 
katerimi jih je veliko zahtevalo spremembe 
direktive CRD in uredbe CRR. 

EBA je zaradi priprave tehničnega mnenja o 
vplivu in izvajanju mednarodnih standardov v 
EU za Evropsko komisijo poleti 2018 izvedel 
zbiranje podatkov vzporedno z rednim 
zbiranjem podatkov za spremljanje okvira 
Basel z referenčnim datumom v drugem 
četrtletju leta 2018.

Tako kot v prejšnjih letih je EBA leta 2018 
objavil polletni analizi vpliva pravil CRD IV, CRR 
in Basel III na kapital, likvidnost in količnike 
finančnega vzvoda evropskih kreditnih 
institucij ter ocenjenih primanjkljajev zaradi 
pomanjkanja konvergence z okvirom, ki je bil v 
celoti izveden. EBA je poleg podatkov pregleda 
preglednosti zagotovil tudi nabor podatkovnih 
orodij, ki uporabnikom z zemljevidi in 

analitičnimi Excelovimi orodji omogočajo 
preučevanje primerljivih podatkov za vsako 
banko posebej.

EUCLID in registri EBA 

Evropska centralizirana infrastruktura 
za nadzorniške podatke (EUCLID) je nova 
podatkovna platforma, ki bo EBA omogočila, 
da od pristojnih organov EGP zbira podatke za 
vse kreditne institucije na območju. To pomeni, 
da se bo vzorec institucij, za katere EBA zbira 
podatke, s približno 200 največjih institucij v 
EGP razširil na celotno populacijo kreditnih 
institucij in bančnih skupin v EGP. Drug cilj 
platforme je, da se prejeti podatki uporabijo 
za določanje obveznosti poročanja za zbiranje 
nadzorniških podatkov. 

V letu 2018 so potekala prizadevanja za 
vzpostavitev platforme za matične podatke 
EUCLID, ki so poleg podpore pristojnih organov 
vključevala tudi številne skupine znotraj EBA. 
Ta prizadevanja se bodo zaključila aprila 2019, 
ko bosta uvedena register plačilnih institucij in 
register kreditnih institucij, kar bo omogočilo 
zbiranje podatkov iz vseh pristojnih organov EGP. 

Pregled preglednosti za celotno EU v 
letu 2018 

Eden od glavnih ciljev pregleda preglednosti 
za celotno EU, ki ga letno izvaja EBA, je 
izboljšanje preglednosti evropskega bančnega 
sektorja z razkrivanjem posameznih podatkov 
o bankah EU in EGP. 

Pregled za leto 2018 je temeljil izključno na 
podatkih o nadzorniškem poročanju. Vključeni 
so bili podatki 130 bank iz 25 držav članic EU 
in držav EGP. EBA je obdelal podatke in razkril 
številke v sodelovanju s pristojnimi organi. 
Med pregledom za leto 2018 je EBA povprečno 
prejel in objavil več kot 7 000 podatkovnih 
točk za vsako banko. EBA je za lažjo analizo 
podatkov o preglednosti poleg rezultatov 
posameznih bank in celotne zbirke podatkov 
dal na razpolago tudi nabor interaktivnih 
orodij za dostop do podatkov. 
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Krepitev in vzdrževanje  
nadzornega okvira in okvira  
za poročanje o reševanju 

Zanesljivi podatki so ključni za razumevanje 
finančnega položaja institucij, ocenjevanje 
profilov tveganosti in prepoznavanje tveganj 
za finančno stabilnost ter za razumevanje 
finančnih, pravnih in tehničnih izzivov in ovir 
za reševanje institucij, ki propadejo ali bodo 

verjetno propadle. Da bi EBA nadzornim 
organom in organom, pristojnim za reševanje, 
zagotovil te zanesljive podatke, je posodobil 
več svojih standardov poročanja in ustrezne 
tehnične elemente (model podatkovne točke 
(DPM), pravila preverjanja, taksonomijo 
razširljivega jezika za poslovno poročanje 
(XBRL)), tako da ustrezajo svojemu namenu. 

Aprila 2018 je bil objavljen okvir za poročanje 
(različica 2.8), ki se uporablja od 31. decembra. 
Ta okvir je prvič vključeval ne le nadzorniške 
podatke – kot so podatki COREP, podatki 
FINREP ali podatki za primerjanje notranjih 
modelov –, temveč tudi podatke za načrtovanje 
reševanja, ki so jih organi za reševanje zbrali 
po vsej Evropi. 

EBA je avgusta 2018 predstavil tri 
posvetovalne dokumente – o FINREP, 
količniku likvidnostnega kritja (LCR) in 
listinjenju (COREP) – v zvezi s spremembami 
Uredbe (EU) št. 680/2014 (ITS o nadzorniškem 
poročanju). Te spremembe bodo vključene v 
izdajo 2.9 okvira za poročanje, pri čemer je 31. 
marec 2020 prvi referenčni datum poročanja 
za FINREP in listinjenje (COREP), 30. april 
2020 pa je datum za poročanje o LCR. 

deljeno z bankami prek pristojnih organov

deljeno z bankami prek pristojnih 
organov

Pogosta vprašanja
(prek pristojnih organov)

ponovne predložitve podatkov

ponovne predložitve podatkov

 Pregled predlog, ki ga banke 
opravijo po prejemu povratnih 
informacijah o kakovosti 
podatkov 

 Morebitne ponovne predložitve 
nadzorniških podatkov

 Banke dajo soglasje EBA za objavo 
končnih predlog

 EBA dopolni predloge za preglednost z nadzorniškimi 
podatki in opravi preverjanja kakovost podatkov

EBA

 EBA opravi drugi krog ponovnega dopolnjevanja predlog 
za preglednost in preverjanj kakovosti podatkov, da 
vključi znova predložene podatke

 EBA zamrzne zbirko podatkov
 EBA ustvari končne predloge za preglednost, dopolnjene z 

nadzorniškimi podatki

Objava rezultatov na spletnem mestu EBA:
 Dokumenti pdf za vsako 

banko posebej
 Celotna zbirka podatkov

 Interaktivna Excelova 
orodja

 Interaktivni zemljevid

Začetek pregleda 
preglednosti za celotno EU

Slika 4: Kako deluje pregled preglednosti
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Varstvo potrošnikov, spremljanje finančnih inovacij 
ter prispevanje k učinkovitim, varnim in preprostim 
plačilom malih vrednosti v EU 

Finančne inovacije 

Čeprav se EBA od ustanovitve ukvarja s fi-
nančnimi inovacijami, je načrt EBA za finanč-
no tehnologijo, objavljen marca 2018, z uvedbo 
več prednostnih nalog za naslednjih nekaj let 
in vzpostavitvijo vozlišča znanja za finančno 
tehnologijo določil pot EBA v svet finančne 
tehnologije. Skladno z načrtom EBA za finanč-
no tehnologijo je bilo leta 2018 objavljenih več 
produktov v zvezi z revidirano direktivo o pla-
čilnih storitvah (PSD2), kriptosredstvi, spod-
bujevalci inovacij ter vplivom na poslovne mo-
dele in bonitetna tveganja.

EBA je decembra 2018 kot odziv na poziv 
Evropske komisije k analizi uporabnosti 
in primernosti trenutne zakonodaje EU 
v zvezi s kriptosredstvi zaključil poročilo 
o kriptosredstvih. Poročilo EBA navaja 
rezultate ocenjevanja vrst dejavnosti na 
področju kriptosredstev, ki se izvajajo v EU, 
ter regulativna in nadzorniška vprašanja 
na podlagi predhodnega dela EBA v zvezi z 
virtualnimi valutami. 

Priljubljenost spodbujevalcev inovacij v zadnjih 
letih hitro narašča, saj evropski nadzorni orga-
ni (ESA) v poročilu navajajo 23 vozlišč za ino-
vacije v državah EU in EGP ter 5 regulativnih 
peskovnikov v državah EU, ki so delovali v času 
objave. Na podlagi dela, opravljenega v letu 
2018, so evropski nadzorni organi dokončali 
skupno poročilo, ki navaja primerjalno anali-
zo inovacij, ki so jo vzpostavili pristojni organi, 
nabor najboljših praks za njihovo zasnovo in 
delovanje ter možnosti za izboljšanje sodelo-
vanja in usklajevanja med spodbujevalci.

Spremembe poslovnih modelov,  
bonitetnih tveganj in priložnosti  
kreditnih institucij 

EBA je skladno s prednostnimi nalogami, 
določenimi v načrtu, julija 2018 objavil dve 
tematski poročili: (i) tematsko poročilo o vplivu 
finančne tehnologije na poslovne modele 
obstoječih kreditnih institucij in (ii) tematsko 
poročilo o bonitetnih tveganjih in priložnostih 
za institucije, ki izhajajo iz finančne tehnologije. 

Prepoznavanje trendov in spremljanje vpliva tveganj 
in priložnosti finančne tehnologije

Spodbujanje izmenjave izkušenj in 
znanja

Lajšanje izmenjave informacij za vplivanje na 
nadzorniške in regulativne rezultate

Spodbujanje tehnološke nevtralnosti pri 
regulaciji in nadzoru

PONUDNIKI 
TEHNOLOGIJ

INSTITUCIJE

DRUGI 
UDELEŽENCI 

NA TRGU

ZAGONSKA 
PODJETJA NA 

PODROČJU 
FINANČNE 

TEHNOLOGIJEEBA

PRISTOJNI 
ORGANI

Slika 5:  Vozlišče znanja EBA za finančno tehnologijo 
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Namen obeh poročil je povečati ozaveščenost v 
nadzorniški skupnosti in panogi o potencialnih 
bonitetnih tveganjih in priložnostih, ki jih 
prinašajo trenutne in morebitne uporabe 
finančne tehnologije, ter zagotoviti vpogled v 
glavne trende, ki bi lahko vplivali na poslovne 
modele obstoječih institucij. 

Zunanje izvajanje v oblaku 

Spremljanje in spodbujanje varne uporabe 
storitev v oblaku v bančnem sektorju je v letu 
2018 ostala prednostna naloga za EBA. EBA je 
preučil zahtevo Evropske komisije za nadaljnje 
delo v zvezi z bančno uporabo oblaka, ki je 
bila navedena v akcijskem načrtu za finančno 
tehnologijo, in je oktobra 2018 organiziral 
delavnico za pregled izvajanja priporočil. Poleg 
tega je organ objavil posvetovalni dokument o 
smernicah o ureditvah zunanjega izvajanja, 
ki vključuje priporočila o oddajanju v zunanje 
izvajanje ponudnikom storitev v oblaku. 

Preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma 

EBA je skupaj z drugimi evropskimi nadzornimi 
organi razvil okvir, namenjen izboljšanju 
učinkovitosti nadzora nad preprečevanjem 
pranja denarja in financiranja terorizma 
(AML/CFT) v EU ter krepitvi sodelovanja 
in izmenjave informacij med nacionalnimi 
nadzornimi organi doma in v tujini. V veljavo 
so stopili zlasti dva tehnična standarda in 

troje smernice, kar je pomemben prvi korak 
na poti k doslednejšemu in učinkovitejšemu 
evropskemu sistemu AML/CFT.

Varstvo potrošnikov in deponentov 

EBA je marca 2018 objavil prvo poročilo o 
finančnem izobraževanju, ki je bila prva objava 
EBA v okviru izpolnjevanja njegove naloge, 
da pregleda in uskladi pobude finančne 
pismenosti in izobraževanja pristojnih 
organov. EBA je julija 2018 posodobil obstoječe 
smernice skupnega odbora za obravnavo 
pritožb, in sicer je bil obseg uporabe smernic 
razširjen na akterje, ki jih na novo urejata 
direktiva o stanovanjskih kreditih in direktiva 
o plačilnih storitvah (PSD2). EBA je poleg tega 
decembra 2018 objavil poročilo o stroških in 
uspešnosti strukturiranih vlog v EU. Poročilo 
je bilo pripravljeno kot odgovor na uradno 
zahtevo Evropske komisije. 

Izvajanje direktive o plačilnih storitvah 
(PSD2) in povezanih nalog EBA

Naslednje pomembno področje dela EBA 
se je osredotočalo na plačila, in sicer na 
zagotovitev tehničnih standardov in smernic 
na podlagi direktive DPS 2, ter na nadzorniško 
konvergenco za zagotovitev, da se zahteve 
direktive PSD2 v EU uporabljajo zanesljivo, 
učinkovito in dosledno.
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Pristojna, odgovorna in strokovna organizacija 
z učinkovitim korporativnim upravljanjem in 
učinkovitimi postopki

Vključevanje deležnikov  
v regulativno delo EBA

EBA se zavzema za popolnoma pregledno 
delovanje v delovnih procesih. Pri tem si 
prizadeva sodelovati z vsemi pristojnimi organi, 
deležniki in zainteresiranimi stranmi ter jim 
dati priložnost, da prispevajo k njegovemu 
delu za zagotovitev, da lahko organ sprejema 
najprimernejše odločitve, ki so v interesu 
EU in ne škodujejo interesom deležnikov. 
EBA je skladno s svojo ustanovitveno uredbo 
vzpostavil interesno skupino za bančništvo 
(BSG), posvetovanje z njo pa je obvezen korak 
pri pripravi RTS, ITS, smernic in priporočil.

BSG je leta 2018 odgovorila na 10 javnih 
posvetovanj na različnih področjih, kot so 
zunanje izvajanje, plačila, stresno testiranje in 
kreditno tveganje. BSG je skupaj s skupinama 
deležnikov ESMA in EIOPA poslala skupno 
pismo podpredsedniku Evropske komisije 
glede pregleda evropskih nadzornih organov, 
v katerem je nekaj predlogov za izboljšanje 
delovanja treh evropskih nadzornih organov. 
Po dveinpolletnem mandatu je BSG objavila 
tudi poročilo ob koncu mandata, v katerem 
povzema opravljeno delo v tem obdobju in 
predlaga nekaj mogočih izboljšav upravljanja 
in delovanja skupine.

Reševanje sporov 

Ena od nalog EBA je tudi zagotavljanje 
okoliščin, v katerih lahko pristojni organi 
rešujejo svoje spore. Da bi EBA lahko izvajal to 
nalogo, njegova ustanovitvena uredba določa 
dva ločena postopka, ki sta pristojnim organom 
v pomoč pri reševanju sporov: zavezujoče 
posredovanje in nezavezujoče posredovanje. 
EBA je leta 2018 sodeloval v dveh zavezujočih 
posredovanjih. Konciliacija prvič ni bila uspešna, 
zato je EBA Enotnemu odboru za reševanje 
(SRB) in Narodni banki Romunije izdal sklep 
o zavezujočem posredovanju. To poudarja 
pomembnost posredovanja pri reševanju.

Pravdni postopki v letu 2018

Pravna enota je leta 2018 zagotovila svetovanje 
in pomoč pri pravdnih postopkih. V zadevi 
T-128/17, Isabel Torné proti Evropski komisiji, 
je EBA posredoval v podporo tožeči stranki. 

Kršitev prava Unije

Člen 17 ustanovitvene uredbe EBA daje EBA 
pooblastilo, da razišče morebitne kršitve prava 
Unije, ki jih storijo pristojni organi, vključno s 
pristojnimi organi v državah članicah in ECB 
na podlagi enotnega mehanizma nadzora. 
Če EBA ugotovi kršitev prava Unije, izda 
priporočilo o ukrepih, ki jih mora pristojni 
organ izvesti za ureditev položaja. Če EBA 
ugotovi kršitev prava Unije, lahko to privede do 
nadaljnjih ukrepov Evropske komisije.

Ocenjevanje stroškov in koristi

EBA v svojih prizadevanjih za oblikovanje 
enotnega pravilnika uporablja načelo boljše 
pravne ureditve in si prizadeva zagotoviti, 
da izvaja zadostno presojo vplivov podporo 
razvoju svojih regulativnih politik. EBA skladno 
z ustreznimi določbami svoje ustanovitvene 
uredbe tehnične standarde, smernice, 
priporočila in mnenja razvija na podlagi strogih 
presoj vplivov, in sicer z merjenjem dodatnih 
stroškov in koristi različnih možnosti politike 
ter predlaganimi tehničnimi specifikacijami. To 
vključuje izvajanje kvantitativnih študij vplivov, 
analiziranje posameznih in zbirnih bančnih 
podatkov, ocenjevanje ustreznih metodologij 
za uporabo teh podatkov ter izvajanje 
kvalitativnih analiz in upoštevanje posledic 
predlogov EBA glede načela sorazmernosti, če 
je to ustrezno.
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Izvajanje medsebojnih strokovnih 
pregledov

Namen medsebojnih strokovnih pregledov 
EBA je še povečati doslednost nadzorniških 
odločitev. Medsebojni strokovni pregledi 
se izvajajo skladno z določbami člena 30 
ustanovitvene uredbe EBA in sklepom EBA 
o ustanovitvi odbora za pregled. Medsebojni 
strokovni pregledi vključujejo oceno 
ustreznosti virov in ureditev upravljanja 
pristojnih organov, zlasti v zvezi z uporabo 
RTS in ITS, stopnjo konvergence, dosežene pri 
uporabi prava Unije in nadzorniških praksah, 
ter upoštevanje najboljših praks, ki so jih 
razvili pristojni organi. EBA mora tudi javno 
objaviti najboljše prakse, ki jih je mogoče 
ugotoviti iz medsebojnih strokovnih pregledov. 

Odbor nadzornikov je po objavi končnega 
poročila o medsebojnem strokovnem 
pregledu v zvezi z RTS o uradnem obveščanju 
o čezmejnem opravljanju storitev oktobra 
2018 odobril referenčni okvir medsebojnega 
strokovnega pregleda RTS o merilih za 
določanje kategorij zaposlenih, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
profil tveganosti institucije.

Vzdrževanje interaktivnega  
enotnega pravilnika

Interaktivni enotni pravilnik (ISRB) je zbirka 
ključnih zakonodajnih okvirov s področja EBA: 
uredba CRR in direktiva CRD IV, direktiva o 
sanaciji in reševanju bank (BRRD), direktiva 
o sistemih jamstva za vloge (DGSD) ter od 
leta 2018 tudi direktiva o plačilnih storitvah 
(PSD2). Ta vir deležnikom omogoča, da 
preverijo ustrezne zakonodajne okvire in 
vključijo povezave iz členov besedil na 1. 
stopnji do katerih koli povezanih tehničnih 
standardov (RTS in ITS), ki jih je razvil EBA in 
jih je sprejela Evropska komisija, ter smernice 
EBA in vprašanja in odgovore v zvezi s temi 
zakonodajnimi in regulativnimi besedili.

Pomembnost orodja za vprašanja in odgovore 
se kaže v stalno velikem število predloženih 
vprašanj: do 31.  decembra  2018 je bilo prek 
posebnega orodja za vprašanja in odgovore 
na spletnem mestu EBA predloženih 
4 440 vprašanj (konec leta 2017 pa 3 650). 

Zaključek zadeve

Zaključek zadeveOdbor nadzornikov zaključi 
zadevo

Zaključek zadeve brez 
začetka preiskave 

Odbor nadzornikov sprejme 
osnutek priporočila 

Prejem zahteve

Potrditev prejema Ocena zadeve

Začetek preiskave
Sklic odbora za oceno
zadeve 

Odbor pošlje osnutek 
priporočila pristojnemu 
organu, da poda pripombe

Odbor pošlje osnutek 
priporočila odboru 
nadzornikov

Slika 6: Postopek kršitve prava Unije
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Zagotavljanje pravne podpore  
delu EBA

V letu 2018 je pravna enota zagotavljala pravno 
podporo upravnim organom, vodstvu, glavni 
politiki in operativnim funkcijam EBA. V zvezi 
z regulativnimi dejavnostmi EBA je pravna 
enota ponudila pravno analizo in podporo pri 
pripravi zavezujočih tehničnih standardov, 
smernic, priporočil in mnenj. Pravna enota je 
prav tako zagotovila svetovanje o dejavnostih 
pregleda nad delovanjem z izdajo nadzorniških 
priporočil in lajšanjem reševanja sporov.

Kar zadeva institucionalni okvir EBA, je bila 
zagotovljena pravna podpora pri zadevah v 
zvezi s premestitvijo EBA, zlasti pri pogajanjih 
in pripravi pogodb.

Dejavnosti za varstvo osebnih podatkov

Ob upoštevanju obveznosti varstva podatkov 
na podlagi Uredbe (ES) št. 45/2001 se je EBA 
povezal z uradom Evropskega nadzornika 
za varstvo podatkov. Imenovani uslužbenci 
EBA so v letu  2018 opozarjali zaposlene 
EBA na pomembnost vprašanj, povezanih 
z varstvom podatkov, zlasti med uvajanjem 
novih uslužbencev. Imenovani uslužbenci so 
dejavno sodelovali na srečanjih združenja EU 
Data Protection Network (mreža za varstvo 
podatkov EU), vključno glede uvedbe Splošne 
uredbe o varstvu podatkov (GDPR). 

Zagotavljanje digitalnih storitev v 
podporo ključnim funkcijam in notranji 
upravi EBA

Leto 2018 je bilo za oddelek za informacijsko 
tehnologijo (IT) EBA eno najzahtevnejših 
doslej, in sicer zaradi kopičenja prekrivajočih 
se delovnih področij, ključnih za izvedbo 
nalog, poleg zagotavljanja stabilnih 
poslovnih dejavnosti in nenehnih izboljšav, 
zlasti glede na zahteve premestitve v Pariz, 
selitve podatkovnega središča in programa 
EUCLID.

Oddelek za IT je kot del delovnega programa 
premestitve v Pariz pripravil, zasnoval in 
naročil novo sodobno in varno pisarniško 
infrastrukturo, vključno s povezljivostjo za 
varno, zelo mobilno in brezžično delovno okolje 
ter avdiovizualno infrastrukturo za sejne sobe 
in opremo za konference. Pri tem je izkoristil 
priložnost za prehod na rešitve kot storitev (za 

tiskanje, telefonijo in komunikacije), tako pa 
zmanjšal stroške, izboljšal varnost ter povečal 
prilagodljivost in kakovost. Oddelek za IT je 
uvedel infrastrukturo in rešitve za stoodstotno 
mobilnost delovne sile agencije (prenosni 
računalniki in rešitve dela na daljavo) ter 
hkrati okrepil varnost.

Program EUCLID je osrednji digitalni element 
strategije EBA za razširitev nadzora na celoten 
bančni trg EU. Oddelek za IT je leta 2018 
uspešno pospešil izvajanje delovnega procesa 
2 za EUCLID (orodje za upravljanje matičnih 
podatkov (MDM)), hkrati pa je zagotovil 
konvergenčne platforme za dohodne projekte 
(register na podlagi direktive o plačilnih 
storitvah (PSD2)) in obstoječe uporabe 
(register kreditnih institucij).

Oddelek za IT je v letu 2018 tudi vzdrževal 
trenutno platformo za zbiranje nadzorniških 
podatkov (ESP 10) in jo uskladil z modelom 
podatkovne točke DPM 2.8. EBA je dokončal 
in začel izvajati projekt za analizo podatkov, ki 
zagotavlja platformo za analizo na podlagi DPM, 
ki zaposlenim EBA omogoča samopostrežno 
poslovno obveščanje. EBA je julija 2018 
dokončal vpis v varno e-poštno infrastrukturo, 
kar je zaposlenim EBA omogočilo sodelovanje v 
celovitem varnem pošiljanju sporočil pristojnim 
nacionalnim organom.

Obveščanje o delu EBA in  
njegova promocija

Služba za komuniciranje je leta 2018 izvedla 
več nalog za promoviranje številnih publikacij 
in zagotavljanje podpore pri izvajanju glavnih 
projektov EBA na pomembnih področjih. 
Skupaj je bilo skozi vse leto objavljenih 
119 novic in obvestil za javnost.

Organizacija predstavitev za medije in 
intervjujev je potekala za nazaj ali za naprej 
na podlagi rezultatov delovanja EBA, ki naj 
bi glede na pomembnost ali občutljivost 
zahtevali posebno medijsko pozornost. To je 
zlasti veljalo za mnenje o brexitu, vseevropski 
stresni test in pregled preglednosti. Služba 
je leta 2018 organizirala 43 intervjujev in 
informativnih sestankov z novinarji.

Služba je kot del prizadevanj za izboljšanje 
notranje komunikacije nadaljevala pripravo in 
razširjanje glasila za zaposlene (v letu 2018 je 
bilo poslanih devet številk).
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Računi EBA na družbenih omrežjih so še 
vedno vzbujali veliko zanimanja. EBA je 8. 
januarja 2019 imel 8 147 sledilcev na Twitterju, 
kar je 23 % več kot prejšnje leto. Leta  2018 
se je prav tako močno povečal račun EBA na 
omrežju LinkedIn. Število ogledov strani se je 
med letom znatno povečalo, število prikazov 
pa je bilo največje novembra (13 958).

Spletno mesto EBA je skozi leto imelo 
povprečno 8  681 obiskovalcev na dan. 
Spletno mesto je leta  2018 obiskalo skupaj 

3,16  milijona obiskovalcev (12,53 % več kot 
leta 2017), kar ustreza več kot 9,3  milijonom 
ogledov strani (povečanje za 6,63 %). Največja 
koncentracija obiskov je bila iz Združenega 
kraljestva (15,27 %), nato iz Nemčije (11,95 %) 
in iz ZDA (9,8 %).

Povzetki proračuna

Spremembe proračuna za leto  2018 so 
objavljene v Uradnem listu EU.

Priprave EBA na brexit 

EBA je leta 2018 še naprej pozorno spremljal 
dogajanje v zvezi z brexitom, da bi razumel 
morebitna tveganja, in je izdal drugo mnenje, 
da bi finančne institucije in nadzornike opozoril 
na ta tveganja ter da bi poudaril potrebo 
po tem, da finančne institucije vzpostavijo 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganj. 

Mnenje, ki ga je EBA izdal junija 2018, se je 
osredotočalo na tveganja, ki jih pomeni do-
mnevno pomanjkanje ustreznih priprav fi-
nančnih institucij, njegov namen pa je bil za-
gotoviti, da finančne institucije (i) ugotovijo, ali 
imajo neposredne ali posredne izpostavlje-
nosti do Združenega kraljestva, in (ii) če jih 
imajo, preučijo zadevna tveganja in ugotovijo, 
kako bi ta tveganja vplivala nanje, ter sprej-
mejo ustrezen ukrep za zmanjšanje tveganj 
in oblikujejo načrt ukrepov ob nepredvidljivih 
dogodkih. EBA je decembra 2018 tudi pozval k 
večjemu ukrepanju finančnih institucij, na ka-
tere vpliva brexit, pri obveščanju strank o tve-
ganjih v zvezi z brexitom in sprejetih ukrepih za 
zmanjšanje tveganj. 

EBA je tudi precej dejaven pri pripravah na 
sporazume o sodelovanju po brexitu, kjer se 
osredotoča na tri področja: (i) sodelovanje 
med nadzorniki, (ii) sodelovanje med organi 
za reševanje in (iii) sodelovanje med EBA (kot 
organom) in organi v Združenem kraljestvu. 
EBA je na vseh teh področjih oblikoval 
memorandume o soglasju, da bi bili na voljo 
dovolj zgodaj pred koncem marca 2019. 

Glede izvajanja načrta premestitve za selitev 
EBA v Pariz je EBA aprila 2018 izdal obvestilo 
o razpisu za najem pisarniških prostorov v 
Parizu in v četrti La Défense. 

Po oceni ponudb in naknadni izbiri novih 
prostorov maja 2018 je EBA junija 2018 
odboru nadzornikov, Evropskemu parlamentu 
in Evropskemu svetu v odobritev predložil 
dokumentacijo o stavbi. Veliko operativnih enot 
EBA je bilo vključenih v postopek premestitve 
z zagotavljanjem pravnih nasvetov oddelku za 
človeške vire in korporativni podpori, postopkov 
javnega naročanja, ukrepov komuniciranja za 
obveščanje deležnikov in rešitev IT. 

Medsektorsko delo evropskih nadzornih 
organov pod vodstvom skupnega odbora

Skupni odbor je v letu 2018 pod vodstvom ESMA 
ohranil vlogo osrednje točke za usklajevanje 
in izmenjavo informacij med evropskimi 
nadzornimi organi ter z Evropsko komisijo in 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
(ESRB). Odbor se je še bolj osredotočal na 
vprašanja v zvezi z brexitom, ko so evropski 
nadzorni organi nadaljevali priprave na 
izstop Združenega kraljestva iz EU. Hkrati 
se je nadaljeval napredek pri delu na drugih 
pomembnih medsektorskih področjih, kot so 
povečanje varstva potrošnikov, spremljanje 
finančnih inovacij ter boj proti pranju denarja 
in financiranju terorizma. 
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PREDNOSTNE NALOGE ZA LETO 2019

 � Prispevanje k akcijskemu načrtu za obravnavo nedonosnih posojil v Evropi

 � Priprava na uporabo glavnih novih točk zakonodaje EU

 � Določanje zaporedja nalog na podlagi uredbe CRR 2

 � Izpolnjevanje prvih nalog SA-CCR in FRTB iz uredbe CRR 2

 � Preučitev nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja

 � Listinjenje – STS zakonodaje EU

 � Priprava izvajanja okvira Basel III v EU

 � Prošnja za mnenje o reformah po krizi Basel III

 � Razumevanje tveganj in priložnosti, ki izhajajo iz finančnih inovacij

 � Spremljanje finančnih inovacij 

 � Vzdržne finance

 � Operativna odpornost

 � Zbiranje, razširjanje in analiziranje bančnih podatkov

 � Študija izvedljivosti za celovit evropski okvir poročanja

 � Podatki o reševanju

 � Nadzorniško poročanje o tretjem stebru

 � Pregled preglednosti za EU v letu 2019

 � Orodja za izkoriščanje podatkov: poudarek na analizi podatkov

 � Spremljanje izvajanja in konvergence reševanja in bonitetnih politik

 � Oblikovanje MSRP 9 in izvajanje IRB

 � Spodbujanje povečanja sposobnosti pokrivanja izgub bančnega sistema EU

 � Prepoznavanje in analiziranje trendov ter potencialnih tveganj in ranljivosti 
ter podpora prizadevanjem za obravnavo nedonosnih posojil

 � Prispevanje k akcijskemu načrtu Evropske komisije o vzdržnih financah

 � Izboljšanje nadzora nad AML/CFT in krepitev sodelovanja

 � Varstvo potrošnikov ter prispevanje k varnim in preprostim plačilom malih 
vrednosti v EU

 � Varstvo potrošnikov

 � Prispevanje k doslednemu izvajanju direktive PSD2

 � Varstvo deponentov

 � Zagotavljanje nemotene premestitve EBA v Pariz



E V R O P S K I  B A N Č N I  O R G A N

18 

Ključne publikacije in sklepi

Celovit seznam publikacij in sklepov EBA v letu 2018

Produkt Naslov

Smernice Skupne smernice o uporabi obstoječih smernic skupnega odbora za obravnavo pritožb, namenjenih 
organom, ki so pristojni za nadzor nad novimi institucijami na podlagi direktive PSD2 in/ali 
direktive MCD

Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

Smernice o zahtevah glede razkritja prehodnih ureditev MSRP 9

Smernice o poročanju o goljufijah na podlagi direktive o plačilnih
storitvah 2 (PSD2)

Smernice o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

Smernice o pogojih za upravičenost do izvzetja
nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno 
avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije)

Smernice organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja
(SREP) in nadzorniškem stresnem testiranju

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP

Izvedbeni tehnični standardi (ITS) Revidiran seznam ITS o nadzorniškem poročanju

Revidiran seznam pravil preverjanja v ITS o nadzorniškem poročanju

ITS o zagotavljanju informacij za namene načrtov reševanja na podlagi člena 11(3) Direktive 2014/59/EU

ITS o primerjalnih analizah notranjih pristopov

ITS o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 650/2015 o obliki, strukturi, seznamu vsebine in 
datumu letne objave nadzorniških informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi v skladu s členom 
143(3) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Regulativni tehnični standardi 
(RTS)

RTS o sodelovanju med pristojnimi organi v matičnih državah članicah in državah članicah gostiteljicah 
pri nadzoru nad plačilnimi institucijami, ki poslujejo čezmejno, na podlagi člena 29(6) direktive o 
plačilnih storitvah (PSD2)

RTS o homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju na podlagi členov 20(14) in 24(21) Uredbe 
(EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za 
enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje 

RTS o določanju narave, resnosti in trajanja gospodarske recesije skladno s členoma 181(3)(a) in 182(4)
(a) Uredbe (EU) št. 575/2013

RTS, ki določa zahteve za originatorje, sponzorje in prvotne kreditodajalce v zvezi z zadržanjem tveganja 
skladno s členom 6(7) Uredbe (EU) 2017/2402

RTS o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o tehnikah zmanjševanja tveganja za 
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke

Mnenja/nasveti Mnenje o ukrepih v skladu s členom 458 Uredbe (EU) št. 575/2013

Mnenje o ukrepih v skladu s členom 458 Uredbe (EU) št. 575/2013

Mnenje o pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije

Mnenje o izvajanju regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in 
varnih odprtih standardov komunikacije

Mnenje o uporabi potrdil iz uredbe eIDAS na podlagi regulativnih tehničnih standardov za močno 
avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije
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Produkt Naslov

Poročila Poročilo o obremenitvi sredstev

Poročilo o primerjalni analizi praks prejemkov na ravni Evropske unije in podatkih o zaposlenih z 
visokimi prejemki (podatki s konca leta 2016)

Poročilo o prvih opažanjih o učinku in izvajanju MSRP 9 v institucijah EU

Poročilo o načrtih financiranja

Poročilo o spremljanju tveganja prilagajanja kreditnega vrednotenja v letu 2016

Poročilo o likvidnostnih ukrepih na podlagi člena 509(1) uredbe CRR

Poročilo o obveznih bonitetnih varovalnih mehanizmih

Poročilo o pregledu rezultatov spremljanja okvira Basel III na podlagi podatkov z dne 31. decembra 2017

Poročilo o okviru za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM)

Poročilo o evropskih zavarovanih obveznicah

Poročilo o delovanju kolegijev za reševanje v letu 2017

Poročilo o delovanju kolegijev nadzornikov v letu 2017

Poročilo o izvajanju smernic EBA o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge

Poročilo o medsebojnem strokovnem pregledu RTS o uradnem obveščanju o čezmejnem opravljanju 
storitev

Poročilo o bonitetnih tveganjih in priložnostih za institucije, ki izhajajo iz finančne tehnologije

Poročilo o priporočilih o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Letno poročilo 2017

Letno poročilo o oceni tveganja

Poročilo o spremljanju instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) institucij EU – tretja 
posodobitev

Poročilo o spremljanju instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki jih izdajo 
institucije EU – prva posodobitev

Poročilo o finančnem izobraževanju za leto 2017/18

Poročilo o spremljanju CRD IV, CRR in okvira Basel III na podlagi podatkov z dne 30. junija 2017

Skupno poročilo o spremembah obveznosti kliringa iz uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah na 
podlagi uredbe o listinjenju

Skupno poročilo, ki predlaga spremembo dvostranskih zahtev po kritju za lažje priprave na brexit za 
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih 

Skupno poročilo o tveganjih in ranljivostih v finančnem sistemu EU

Skupno poročilo o rezultatih spremljanja o avtomatizaciji pri finančnem svetovanju

Skupno poročilo o masovnih podatkih

Posvetovalni dokumenti (PD) PD o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

PD o osnutku smernic o upravljanju tveganj IKT in varnostnih tveganj

PD o ITS o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s primerjalnim preverjanjem notranjih 
modelov

PD o ITS o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 2016/322 v zvezi z LCR za poročanje o likvidnosti

PD o ITS o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s FINREP

PD o ITS o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi z listinjenjem

PD o ocenjevanju primerne LGD za recesijo

PD o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

PD o ureditvah zunanjega izvajanja

PD o uporabi obstoječih smernic skupnega odbora za obravnavo pritožb, namenjenih organom, ki so 
pristojni za nadzor nad novimi institucijami na podlagi direktive o stanovanjskih kreditih (MCD) in/ali 
direktive o plačilnih storitvah (PSD2)
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Produkt Naslov

PD o pogojih, ki institucijam omogočajo izračun kapitalskih zahtev, ki izhajajo iz listinjenih 
izpostavljenosti skladno s pristopom odkupljenih terjatev

PD o novi različici osnutka modela podatkovne točke, DPM 2.9 

PD o določanju narave, resnosti in trajanja gospodarske recesije skladno s členoma 181(3)(a) in 182(4)
(a) Uredbe (EU) št. 575/2013

PD o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem v skladu s členom 128(3) 
Uredbe (EU) št. 575/2013

PD o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP

PD o spremembi regulativnih tehničnih standardov (RTS) o obveznosti kliringa in tehnikah zmanjševanja 
tveganja za izvedene finančne instrumente OTC brez kliringa

PD o spremembi ITS o vzporejanju bonitetnih ocen ECAI na podlagi uredbe CRR

PD o spremembah Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dokumentih s 
ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih 
produktih (PRIIP)

PD o sodelovanju in izmenjavi informacij za namene Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki 
nadzirajo kreditne in finančne institucije

Sklepi Sklep odbora nadzornikov EBA o vseevropskem stresnem testu v letu 2019

Sklep o rešitvi spora med organoma za reševanje – 
 
Enotnim odborom za reševanje in Narodno banko Romunije

Priporočila Priporočilo malteški enoti za finančnoobveščevalne analize (FIAU) o ukrepih, potrebnih za izpolnjevanje 
direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti



STIK Z EU

Osebno
Povsod po Evropski uniji je na voljo na stotine informacijskih centrov Europe Direct. 
Naslov najbližjega centra najdete na: http://europa.eu/contact

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. 
Na službo Europe Direct se lahko obrnete 
–  s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri operaterji bodo klic 

morda zaračunali), 
–  s klicem na stacionarno številko: +32 22999696 ali 
– po elektronski pošti s spletne strani: http://europa.eu/contact

KJE NAJTI INFORMACIJE O EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa:  
http://europa.eu  

Publikacije EU
Iz knjigarne EU si lahko naložite ali naročite publikacije EU, bodisi brezplačno bodisi po veljavni ceni:  
http://bookshop.europa.eu. Več izvodov brezplačnih publikacij lahko prejmete, če se obrnete na 
center Europe Direct ali svoj lokalni informacijski center (glej http://europa.eu/contact)

Zakonodaja EU in povezani dokumenti
Za dostop do pravnih informacij EU, vključno z zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikih 
EU, obiščite EUR-Lex na: http://eur-lex.europa.eu

Odprti podatki iz EU
Portal EU za odprte podatke (http://data.europa.eu/euodp/en/data) omogoča dostop do sklopov 
podatkov iz EU. Podatki se lahko naložijo in ponovno uporabijo brezplačno, za komercialne in 
nekomercialne namene.
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