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STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA 

 

usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2013. 

radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog 

nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj 

središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114., 

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 

                                                 
  SL: Molimo umetnite broj uredbe u st9044/13 



 - 2 -  

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima, 

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke1, 

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora2,  

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom3, 

budući da: 

(1.) Šefovi država ili vlada država europodručja 29. lipnja 2012. pozvali su Komisiju da 

predstavi prijedloge za uspostavljanje jedinstvenog nadzornog mehanizma koji 

uključuje Europsku središnju banku (ESB). Europsko vijeće u svojim zaključcima od 

29. lipnja 2012. pozvalo je svog predsjednika da izradi, u bliskoj suradnji s 

predsjednikom Komisije, predsjednikom Euroskupine i predsjednikom ESB-a, 

poseban plan s vremenskim rokovima za ostvarenje stvarne ekonomske i monetarne 

unije koji sadrži konkretne prijedloge o očuvanju jedinstva i cjelovitosti unutarnjeg 

tržišta financijskih usluga. ▌ 

                                                 
1 SL C 30, 1.2.2013., str. 6. 
2 SL C 11, 15.1.2013., str. 34. 
3  Stajalište Europskog parlamenta od .12. rujna 2013. 
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(2.) Osiguravanje jedinstvenog nadzornog mehanizma prvi je korak prema stvaranju 

europske bankovne unije utemeljene na stvarnim jedinstvenim pravilima za  

financijske usluge i novih okvira za osiguranje depozita i sanaciju ▌. 

(3.) Kako bi se osigurao SSM, Uredba Vijeća (EU) br. .../...1 * dodjeljuje ESB-u određene 

zadaće u odnosu na politike vezane uz bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama u 

državama članicama čija valuta je euro te omogućava državama članicama 

uspostavljanje bliske suradnje s ESB-om. ▌  

(4.) Dodjeljivanje nadzornih zadaća ESB-u u odnosu na kreditne institucije u nekim 

državama članicama,ne bi ni na koji način trebalo ometati funkcioniranje unutarnjeg 

tržišta za financijske usluge. Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za 

bankarstvo) (EBA) osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta 

i Vijeća2 stoga bi trebalo zadržati svoju ulogu i sve svoje postojeće ovlasti i zadaće: 

trebalo bi nastaviti razvijati jedinstvena pravila koja se primjenjuju na sve države 

članice i doprinositi njihovoj dosljednoj primjeni te unapređivati konvergenciju 

nadzornih praksi diljem cijele Unije.  

                                                 
1 SL L...  
*  SL molim unesite, broj, datum, puni naslov i broj SL-a za uredbu u st9044/13. 
2  SL L 331, 15.12.2010., str. 12. 
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(4.a) Ključno je da bankovna unija sadrži mehanizme demokratske odgovornosti. 

(4.b) Pri izvršavanju zadaća koje su joj dodijeljene i s dužnim obzirom   na glavni cilj 

osiguravanja sigurnosti i stabilnosti kreditnih institucija, EBA bi u cijelosti trebala 

voditi računa o raznolikosti kreditnih institucija te njihovoj veličini i poslovnim 

modelima kao i sustavnim prednostima raznolikosti u europskoj bankarskoj 

industriji. 
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(4.c) Radi promicanja najboljih praksi nadzora unutarnjeg tržišta izrazito je važno da 

jedinstvena pravila prati Europski nadzorni priručnik o nadzoru financijskih 

institucija koji je sastavila EBA u savjetovanju s nadležnim tijelima i u suradnji s 

njima. Nadzornim priručnikom trebala bi se odrediti najbolja praksa u Uniji u 

pogledu metodologije i postupaka nadzora kako bi se postiglo pridržavanje 

temeljnih međunarodnih i Unijiih načela. Priručnik ne bi trebao biti u obliku 

pravno obvezujućih akata ni  ograničiti provođenje nadzora utemeljenog na 

procjeni. Njime bi se trebalo pokriti sva pitanja koja su unutar nadležnosti EBA-e, 

uključujući u mjeri u kojoj je to primjenjivo, područja kao što su zaštita potrošača i 

borba protiv pranja novca. Njime bi se trebali utvrditi parametri i metodologija 

procjene rizika, znakovi ranog upozorenja te kriteriji za provedbu nadzornih 

mjera. Nadležna tijela trebala bi se koristiti priručnikom. Korištenje priručnikom 

trebalo bi se smatrati važnim elementom ocjene konvergencije nadzornih praksi i 

stručnog pregleda prema Uredbi (EU) br. 1093/2010. 
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(4.d) EBA bi trebala biti u mogućnosti zahtijevati informacije od financijskih institucija 

u skladu s Uredbom (EU) br. 1093/2010 u odnosu na svaku informaciju kojoj 

takve financijske institucije imaju zakonit pristup, uključujući informacije kojima 

raspolažu osobe koje dobivaju naknadu od tih financijskih institucija za 

provođenje određenih aktivnosti, revizije koje vanjski revizori vrše nad određenom 

financijskom institucijom, preslike važnih dokumenata, knjiga i evidencija. 

(4.e) Zahtjevi EBA-e za informacijama trebali bi biti propisno opravdani i obrazloženi. 

Prigovori na određene zahtjeve za informacijama na temelju nesukladnosti s 

Uredbom (EU) br. 1093/2010 trebali bi se isticati u skladu s odgovarajućim 

postupcima. Kad primatelj zahtjeva za informacijama istakne takav prigovor, to ga 

ne bi trebalo osloboditi pružanja zahtijevanih informacija. Sud Europske unije 

trebao bi biti nadležan odlučivati, u skladu s postupcima utvrđenim Ugovorom o 

funkcioniranju Europske unije, o sukladnosti određenog zahtjeva EBA-e za 

informacijama s tom Uredbom. 
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(4.f) Trebalo bi očuvati unutarnje tržište i koheziju Unije i tom pogledu bi trebalo 

pažljivo razmotriti  pitanja povezana s upravljanjem i postupcima glasovanja u 

EBA-i te  bi trebalo jamčiti jednako postupanje prema državama članicama koje 

sudjeluju u  jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM) kako je uspostavljen u 

Uredbi (EU) br. …/…* i drugim državama članicama. 

(4.g) Budući da je EBA, u kojoj sve države članice sudjeluju s jednakim pravima, 

osnovana s ciljem razvijanja i doprinošenja dosljednoj primjeni jedinstvenih 

pravila i unapređivanja usklađenosti nadzornih praksi unutar Unije te budući da 

ESB ima vodeću ulogu u SSM-u, EBA bi trebala biti opremljena odgovarajućim 

instrumentima koji bi joj trebali omogućiti da učinkovito provodi dodijeljene mu 

zadaće vezane uz cjelovitost unutarnjeg tržišta. 

(5.) Uzimajući u obzir nadzorne zadaće koje su dodijeljene ESB-u Uredbom (EU) br. 

.../...* , EBA bi trebala biti u mogućnosti provoditi svoje zadaće u vezi s ESB-om na 

isti način kao u vezi s drugim nadležnim tijelima. Posebno bi postojeći mehanizmi 

za rješavanje sporova i mjere u izvanrednim situacijama trebali biti odgovarajuće 

prilagođeni kako bi nastavili biti učinkoviti. ▌ 

                                                 
*  SL: molimo unesite broj uredbe u st9044/13. 
*  SL: molimo unesite broj uredbe u st9044/13. 
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(5.a) Kako bi bila u mogućnosti vršiti svoju ulogu olakšavanja i koordiniranja u 

izvanrednim situacijama, EBA bi u cijelosti trebala biti obaviještena o svim 

relevantnim kretanjima i trebala bi biti pozvana da kao promatrač sudjeluje u 

svakom relevantnom skupu odgovarajućih nadležnih tijela, uključujući pravo 

izlaganja ili davanja bilo kakvih drugih doprinosa. 

(6.) Kako bi se osiguralo odgovarajuće vođenje računa o interesima svih država članica i 

dozvolilo uredno funkcioniranje EBA-e s ciljem održavanja i produbljivanja 

unutarnjeg tržišta za financijske usluge, trebalo bi prilagoditi postupke glasovanja u 

njezinom Odboru nadzornih tijela ▌. 

(7.) Odluke u vezi s kršenjem prava Unije i u vezi s rješavanjem sporova trebalo bi 

preispitati neovisno radno tijelo koje čine članovi Odbora nadzornih tijela s pravom 

glasa koji nemaju nikakav sukob interesa i koje imenuje Odbor nadzornih tijela. 

Odluke koje radno tijelo predlaže Odboru nadzornih tijela trebale bi ▌se donositi 

▌običnom većinom ▌ članova Odbora nadzornih tijela s pravom glasa, koja  bi 

trebala uključiti običnu većinu glasova njegovih članova iz nadležnih tijela iz država 

članica koje sudjeluju u SSM-u ("države člance sudionice") i običnu većinu glasova 

njegovih članova iz nadležnih tijela država članica nisu države članice sudionice 

("države članice nesudionice"). 
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(7.a) Odluke u vezi s mjerama u izvanrednim situacijama trebale bi se donositi običnom 

većinom glasova Odbora nadzornih tijela, što bi trebalo obuhvaćati običnu većinu 

glasova njegovih članova iz nadležnih tijela država članica sudionica i običnu 

većinu glasova njegovih članova nadležnih tijela iz država članica nesudionica. 

(7.b) Odluke u vezi s aktima navedenim u člancima od 10. do 16. Uredbe (EU) br. 

1093/2010 te mjere i odluke donesene u skladu s trećim podstavkom članka 9. 

stavka 5. i Poglavljem VI. te Uredbe trebale bi se donijeti kvalificiranom većinom 

glasova Odbora nadzornih tijela, što bi barem trebalo obuhvaćati barem običnu 

većinu glasova njegovih članova iz nadležnih tijela  država članicasudionica i 

običnu većinu glasova njegovih članova iz nadležnih tijela država članica 

nesudionica. 

8. ▌EBA bi radnom tijelu trebala izraditi poslovnik koji osigurava njegovu neovisnost i 

objektivnost. 

9. Sastav upravnog odbora trebao bi biti uravnotežen i trebalo bi osigurati prikladnu 

zastupljenost država članica nesudionica. 
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(9.a) Imenovanjima članova unutarnjih tijela i odbora EBA-e trebala bi se osigurati 

geografska uravnoteženost među državama članicama. 

(10.) Kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje EBA-e i prikladna zastupljenost svih 

država članica, postupci glasovanja, sastav upravnog odbora i sastav neovisnog 

radnog tijela trebalo bi pratiti. Po isteku odgovarajućeg vremenskog razdoblja 

trebalo bi ih preispitati vodeći računa o svim stečenim iskustvima i događajima.  

(10.a) Niti jedna država članica ili skupina država članica ne bi trebala biti 

diskriminirana, izravno ili neizravno, kao mjesto financijskih usluga. 

(10.b) EBA-i bi trebalo osigurati prikladne financijske i ljudske resurse kako bi na 

odgovarajući način obavljala sve dodatne zadaće koje su joj dodijeljene ovom 

Uredbom. Postupak donošenja, izvršenja i kontrole njezina proračuna koji je 

utvrđen u člancima 63. i 64. Uredbe (EU) br. 1093/2010 trebao bi  uzimati u obzir 

te dodatne zadaće. EBA bi trebala osigurati da se zadovoljavaju najviši standardi 

učinkovitosti. 
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(11) Budući da ciljeve ove Uredbe, a to su osiguravanje visoke razine djelotvorne i 

dosljedne ▌bonitetne regulative i nadzora diljem svih država članica, zaštita 

cjelovitosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te održavanje 

stabilnosti financijskog sustava, ne mogu dostatno ostvariti države članice te ih se 

stoga zbog opsega djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija 

može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. 

Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom 

članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva, 

(12) Uredbu (EU) br. 1093/2010 stoga treba izmijeniti na odgovarajući način. 

DONIJELI SU OVU UREDBU: 



 - 12 -  

Članak 1. 

Uredba (EU) br. 1093/2010 mijenja se kako slijedi 

-1. Članak 1. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Tijelo djeluje u okviru ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom te 

u okviru opsega Direktive 94/19/EZ, Direktive 2002/87/EZ, Uredbe 

(EZ) br. 1781/2006, Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 26. lipnja2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije 

i investicijska društva*, Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 

2013/36/EU od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih 

institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih 

društava** te, u mjeri u kojoj se ti akti primjenjuju na kreditne i 

financijske institucije i nadležna tijela koja ih nadziru, u okviru 

relevantnih dijelova Direktive 2002/65/EZ, Direktive 2005/60/EZ, 

Direktive 2007/64/EZ i Direktive 2009/110/EZ, uključujući sve 

direktive, uredbe i odluke koje se temelje na tim aktima te u okviru bilo 

kojeg drugog pravno obvezujućeg akta koji povjerava zadaće Tijelu. 

Tijelo također djeluje u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. .../...+++ 

***.”; 

_________________ 

 

* SL L  176, 27.6.2013., str. 1. 

** SL L  176, 27.6.2013., str. 338. 

*** SL L ..."; 

 

 

 

                                                 
+++  SL please insert the number, date, full title and OJ reference of the Regulation in 

st9044/13 
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(b) u stavku 5., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„U te svrhe Tijelo doprinosi dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj primjeni 

akata iz stavka 2., potiče nadzornu konvergenciju, daje mišljenja Europskom 

parlamentu, Vijeću i Komisiji te provodi ekonomske analize tržišta radi 

promicanja postizanja cilja Tijela.”; 

(c) u stavku 5., četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„Pri provođenju zadaća Tijelo djeluje neovisno i objektivno te na 

nediskriminirajući način, u interesu cijele Unije.”; 

-1.a u članku 2. stavku 2., točka (f) zamjenjuje se sljedećim: 
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„(f) nadležna ili nadzorna tijela prema aktima Unije iz članka 1. stavka 2. ove 

Uredbe, uključujući Europsku središnju banku u odnosu na zadaće koje su 

joj dodijeljene Uredbom (EU) br.  +., Uredbom (EU) br. 1094/2010 i Uredbom 

(EU) br. 1095/2010.”; 

-1.b članak 3. zamjenjuje se sljedećim: 

„Članak 3. 

Odgovornost Tijela 

Tijela iz članka 2. stavka 2.  točaka od  (a) do (d) odgovaraju Europskom 

parlamentu i Vijeću. Europska središnja banka odgovara Europskom parlamentu i 

Vijeću u odnosu na  izvršenje svojih nadzornih zadaća koje su joj dodijeljene tom 

Uredbom (EU) br. .../... +*  u skladu s tom uredbom.”; 

                                                 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
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1. u članku 4. točki 2., podtočka (i) zamjenjuje se sljedećim:  

„i. nadležna tijela kako su definirana u Uredbi (EU) br.575/2013 i Direktivi 

2013/36/EU, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja 

povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljena Uredbom (EU) br. .../..+++ , 

Direktivom 2007/64/EZ te navedena u Direktivi 2009/110/EZ;"; 

                                                 
+++  SL: molimo unesite broj uredbe u st9044/13. 
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1.a članak 8. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 1. mijenja se kako slijedi: 

i. točka (a) zamjenjuje se sljedećim: 

„(a) doprinosi uspostavi visokokvalitetnih zajedničkih regulatornih i 

nadzornih standarda i praksi, posebno davanjem mišljenja 

institucijama Unije i izradom smjernica, preporuka, nacrta 

regulatornih i provedbenih tehničkih standarda te drugih mjera 

koje se temelje na zakonodavnim  aktima Unije iz članka 1. 

stavka 2.; 

(ab) razvija i održava u ažurnom stanju, uzimajući u obzir, između 

ostalog, poslovne prakse i poslovne modele financijskih 

institucija koji se mijenjaju, Europski nadzorni priručnik o 

nadzoru financijskih institucija u Uniji, koji utvrđuje nabolje 

nadzorne prakse za metodologiju i postupke;˝ 
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ii. točka (c) zamjenjuje se sljedećim: 

„(c) potiče i olakšava delegaciju zadaća i odgovornosti među 

nadležnim tijelima;˝ 
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iii. točka (i) zamjenjuje se sljedećim: 

„(i) promiče dosljedno i usklađeno funkcioniranje kolegija nadzornih 

tijela, praćenje, ocjenu i mjerenje sistemskih rizika, razvoj i 

koordinaciju planova oporavka i sanacije, pružanje visoke razine 

zaštite deponenata i ulagatelja u cijeloj Uniji i razvoju metoda za 

sanaciju posrnulih financijskih institucija i ocjeni potrebe za 

odgovarajućim financijskim instrumentima, s ciljem poticanja 

suradnje između nadležnih tijela uključenih u upravljanje krizom 

u vezi s prekograničnim institucijama koje bi mogle predstavljati 

sistemski rizik, u skladu s člancima od 21. do 26.˝; 

 

iv. točka (l) briše se; 
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(b) umeće se sljedeći stavak: 

„1.a  Pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom, Tijelo:  

(a) koristi sve ovlasti koje su mu na raspolaganju; i  

(b) s dužnim obzirom na cilj osiguravanja sigurnosti i stabilnosti 

kreditnih institucija, vodi u cijelosti računa o različitim vrstama, 

poslovnim modelima i veličinama kreditnih institucija.”;  

(c) umeće se sljedeći stavak: 

„2.a ˝Pri obavljanju zadaća iz stavka 1. i izvršavanju ovlasti iz stavka 2., 

Tijelo vodi računa o načelima bolje regulacije, uključujući rezultate 

analize troškova i koristi provedene u skladu s ovom Uredbom.”; 
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1.b članak 9. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim: 

„4. Tijelo kao sastavni dio Tijela osniva Odbor za financijske inovacije koji 

okuplja sva odgovarajuća nadležna nadzorna tijela s ciljem postizanja 

koordiniranog pristupa za regulatorno i nadzorno postupanje prema 

novim ili inovativnim financijskim djelatnostima te pružanja savjeta 

Tijelu koje ih iznosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.”; 

(b) u stavku 5., četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:  

„Tijelo također može procijeniti postoji li potreba za zabranom ili 

ograničavanjem određenih vrsta financijskih djelatnosti te ako postoji takva 

potreba izvijestiti o tomu Komisiju i nadležna tijela kako bi se olakšalo 

donošenje svih takvih zabrana ili ograničenja.”; 
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2. članak 18. mijenja se kako slijedi:  

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:  

„1. U slučaju nepovoljnih kretanja koja mogu ozbiljno ugroziti pravilno 

funkcioniranje i cjelovitost financijskih tržišta ili stabilnost cijelog ili 

dijela financijskog sustava Unije, Tijelo aktivno potiče i, ako to smatra 

potrebnim, koordinira sve mjere koje su poduzela odgovarajuća nadležna 

nadzorna tijela.  

Kako bi bilo u mogućnosti vršiti tu ulogu olakšavanja i koordiniranja, 

Tijelo se u cijelosti obavješćuje o svim relevantnim kretanjima i poziva 

se da kao promatrač sudjeluje u svim relevantnim skupovima 

odgovarajućih nadležnih nadzornih tijela.”; 
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(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: 

„3. Ako je Vijeće donijelo odluku u skladu sa stavkom 2. te u iznimnim 

okolnostima kada je potrebno koordinirano djelovanje nadležnih tijela 

kao odgovor na nepovoljna kretanja koja mogu ozbiljno ugroziti 

pravilno funkcioniranje i cjelovitost financijskih tržišta ili stabilnost 

cijelog ili dijela financijskog sustava Unije, Tijelo može donijeti 

pojedinačne odluke kojima se od nadležnih tijela zahtijeva da poduzmu 

potrebne mjere u skladu sa zakonodavstvom iz članka 1. stavka 2. radi 

postupanja u svim takvim događajima, tako da se osigura da 

financijske institucije i nadležna tijela zadovoljavaju zahtjeve utvrđene 

u tom zakonodavstvu.”; 
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3. u članku 19. stavku 1., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim ▌:  

„1. Ne dovodeći u pitanje ovlasti utvrđene u članku 17., ako se nadležno tijelo ne 

slaže oko postupka ili sadržaja djelovanja ili nedjelovanja drugog nadležnog 

tijela, u slučajevima navedenim u aktima Unije iz članka 1. stavka 2., Tijelo 

na zahtjev jednog ili više dotičnih nadležnih tijela može pomoći nadležnim 

tijelima u postizanju sporazuma u skladu s postupkom određenim u stavcima 

od 2. do 4. ovog članka.”; 

▌ 

3.a umeće se sljedeći članak: 

„Članak 20.a 

Konvergencija postupka nadzornog preispitivanja 

Tijelo unutar područja primjene svojih ovlasti promiče konvergenciju postupka 

nadzornog preispitivanja i  procjene u skladu s Direktivom2013/36/EU  kako bi se u 

Uniji razvili jači nadzorni standardi;"; 
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3.b Članak 21. mijenja se kako slijedi:  

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Tijelo unutar svojih ovlasti promiče učinkovito, djelotvorno i dosljedno 

funkcioniranje kolegija nadzornih tijela, kako je navedeno u Uredbi 

(EU) br.575/2013 i Direktivi 2013/36/EU [CRR] te potiče usklađenost 

primjene prava Unije među kolegijima nadzornih tijela. S ciljem 

konvergencije najboljih nadzornih praksi, Tijelo promiče zajedničke 

nadzorne planove i zajedničke nadzore, a osoblje Tijela može 

sudjelovati u aktivnostima kolegija nadzornih tijela, uključujući 

nadzore na licu mjesta koje provode zajednički dva nadležna tijela ili 

više njih.”; 
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(b) u stavku 2., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Tijelo ima vodeću ulogu u osiguravanju dosljednog i skladnog 

funkcioniranja kolegija nadzornih tijela za prekogranične institucije 

diljem Unije, uzimajući u obzir sistemski rizik koji predstavljaju 

financijske institucije iz članka 23. i, po potrebi, saziva sastanak 

kolegija.”; 

3.c u članku 22., umeće se sljedeći stavak: 

„1.a Najmanje jednom godišnje, Tijelo  razmatra prikladnost provođenja procjena 

otpornosti financijskih institucija diljem Unije u skladu s člankom 32. i 

obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o svojim razamatranjima. 

Kad se provode takva ocjenjivanja diljem Unije, Tijelo, ako smatra 

prikladnim tako postupiti, objavljuje rezultate za svaku financijsku instituciju 

sudionicu.”; 
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3.d u članku 25., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Tijelo aktivno doprinosi i sudjeluje u izradi i koordinaciji djelotvornih, 

dosljednih i ažuriranih planova za oporavak i sanaciju financijskih 

institucija. Tijelo također, kada je to predviđeno aktima Unije iz članka 1. 

stavka 2., pomaže u razvoju postupaka za izvanredne situacije i preventivnih 

mjera za smanjivanje sistemskog učinka bilo kakvih neuspjeha.”; 

3.e u članku 27. stavku 2., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„2. Tijelo predstavlja svoju ocjenu o tome postoji li potreba za sustavom 

usklađenih, snažnih i vjerodostojnih mehanizama financiranja pomoću 

odgovarajućih financijskih instrumenata povezanih sa skupom 

koordiniranih dogovora za upravljanje krizom.”; 
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3.f u članku 29. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak: 

„U svrhu izgradnje zajedničke nadzorne kulture Tijelo izrađuje i održava u 

ažurnom stanju, uzimajući u obzir, između ostalog, promjenjive poslovne prakse i 

poslovne modele financijskih institucija, Europski nadzorni priručnik o nadzoru 

financijskih institucija za Uniju kao cjelinu. Europskim nadzornim priručnikom 

utvrđuju se najbolje nadzorne prakse za metodologiju i postupke.”; 
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3.g u članku 30., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: 

„3. Na temelju stručne revizije Tijelo može izdati smjernice i preporuke u skladu s 

člankom 16. U skladu s člankom 16. stavkom 3. nadležna tijela moraju 

nastojati slijediti te smjernice i preporuke. Tijelo pri izradi nacrta regulatornih 

tehničkih ili provedbenih tehničkih standarda u skladu s člancima 10. do 15. 

uzima u obzir ishode stručne revizije te svaku drugu informaciju koju je steklo 

prilikom obavljanja svojih zadaća, kako bi se osigurala najkvalitetnija 

konvergencija standarda i praksi. 

3.a Tijelo podnosi mišljenje Komisiji kad stručna revizija ili bilo koja druga 

informacija stečena u obavljanju njegovih zadaća pokaže da je radi 

osiguravanja daljnjeg usklađivanja bonitetnih pravila potrebna zakonodavna 

inicijativa.”; 
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3.h u stavku 31., drugi podstavak mijenja se kako slijedi: 

(a) točka (b) zamjenjuje se sljedećim: 

 

„(b) određivanjem opsega i, ako je to prikladno, provjerom pouzdanosti 

informacija koje bi trebale biti na raspolaganju svim dotičnim 

nadležnim tijelima;”; 

(b) točke (d), (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim: 

„(d) obavješćivanjem, bez odlaganja, ESRB-a, Vijeća i Komisije o svim 

potencijalnim izvanrednim situacijama”; 
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(e) poduzimanjem svih odgovarajućih mjera u slučaju kretanja koja mogu 

ugroziti funkcioniranje financijskih tržišta s ciljem koordinacije mjera koje 

poduzimaju relevantna nadležna tijela; 

(f) centraliziranjem informacija primljenih od nadležnih tijela u skladu s 

člancima 21. i 35. kao rezultat obveze regulatornog izvješćivanja za 

institucije i dijeljenjem tih informacija s drugim odgovarajućim nadležnim 

tijelima;”;  

3.i članak 32. mijenja se kako slijedi:  

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 
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„2. Tijelo u suradnji s ESRB-om započinje i koordinira diljem Unije 

procjene otpornosti financijskih institucija na nepovoljna tržišna 

kretanja. Ono za to razvija: 

(a) zajedničke metodologije za procjenu učinka ekonomskih 

scenarija na financijski položaj institucije; 

(b) zajedničke pristupe priopćavanju ishoda tih procjena otpornosti 

financijskih institucija; 

(c) zajedničke metodologije za procjenu učinka određenih proizvoda 

ili distribucijskih procesa na instituciju i 

(d) zajedničke metodologije za procjenu imovine, po potrebi, u svrhu 

testiranja na stres.”; 
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(b) sljedeći se stavci umeću nakon stavka 3.: 

„3.a U svrhu provođenja diljem Unije procjena otpornosti financijskih 

institucija u skladu s ovim člankom, Tijelo može izravno od tih 

financijskih institucija zatražiti informacije u skladu s člankom 35. i 

podložno u njemu utvrđenim uvjetima. Također od nadležnih tijela 

može zatražiti da provedu posebne nadzore. Može od nadležnih tijela 

zatražiti da provedu nadzore na licu mjesta te može sudjelovati u 

takvim nadzorima na licu mjesta, u skladu s člankom 21. i podložno u 

njemu utvrđenim uvjetima, radi osiguravanja usporedivosti i 

pouzdanosti metoda, praksi i rezultata. 

3.b Tijelo od nadležnih tijela može zatražiti da  financijske institucije 

podvrgnu neovisnoj reviziji informacije koje moraju  pružiti u skladu sa 

stavkom 3.a .”; 
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4. ▌članak 35. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim: 

„1. Na zahtjev Tijela, nadležna tijela dostavljaju Tijelu, u utvrđenom obliku, 

sve potrebne informacije za provođenje zadaća koje su mu dodijeljene 

ovom Uredbom, pod uvjetom da imaju zakonit pristup relevantnim 

informacijama ▌. Informacije su  točne, usklađene, potpune i 

pravodobne. 

2. Tijelo također može tražiti višekratno dostavljanje informacija u 

određenim vremenskim razmacima i u utvrđenom obliku ili na 

usporedivim predlošcima koje je odobrilo Tijelo. Ako je to moguće, 

takvi se zahtjevi postavljaju na uobičajenim obrascima za izvješćivanje.  
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3. Na opravdan zahtjev nadležnog tijela Tijelo pruža  sve informacije koje smatra 

potrebnima kako bi nadležnom tijelu omogućilo obavljanje njegovih zadaća, u 

skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne propisanom sektorskim 

zakonodavstvom i u članku 70. ove Uredbe.”; 
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(b) u stavku 6. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„6. Ako potpune ili točne informacije nisu dostupne ili ako se pravodobno 

ne učine dostupnima, u skladu sa stavkom 1. ili 5., Tijelo može 

zahtijevati informacije opravdanim i obrazloženim zahtjevom  izravno 

od: 

(a) relevantne financijske institucije, 

(b) holdinga  i/ili podružnica dotične financijske institucije, 

(c) nereguliranih operativnih subjekata unutar financijske skupine ili 

konglomerata koje su od značaja za financijske aktivnosti relevantnih 

financijskih institucija. 

Primatelji takvog zahtjeva Tijelu brzo i bez nepotrebnog odlaganja 

dostavljaju jasne, točne, i potpune informacije.”; 
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(c) dodaje se sljedeći stavak: 

„7.a Ako adresati zahtjeva u skladu sa stavkom 6. ne pruže jasne, točne i 

potpune informacije, Tijelo obavješćuje Europsku središnju banku, ako 

je to primjenjivo,   i odgovarajuća tijela u dotičnim državama 

članicama koja podložno nacionalnom pravu surađuju s Tijelom s 

ciljem osiguravanja potpunog pristupa informacijama i svim 

dokumentima, knjigama ili evidencijama kojima primatelj ima zakonit 

pristup u svrhu provjere informacija.”; 
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4.a članak 36. mijenja se kako slijedi:  

(a) u stavku 4., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„Ako Tijelo ne djeluje prema preporuci, ono Vijeću i ESRB-u obrazlaže svoje 

razloge za takvo postupanje. ESRB obavješćuje Europski parlament u skladu 

s člankom 19. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1092/2010 .”; 

(b) u stavku 5., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„Kad nadležno tijelo u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 

1092/2010 obavijesti Vijeće i ESRB o radnjama koje je poduzelo u odgovoru 

na preporuke ESRB-a, ono na  odgovarajući način uzima u obzir stajalište 

Odbora nadzornih tijela te obavješćuje Komisiju.”; 
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4.b članak 37. mijenja se kako slijedi:  

(a) u stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„Interesna skupina za bankarstvo sastaje se na vlastitu inicijativu  prema 

potrebi, no najmanje četiri puta godišnje.”; 

(b) u stavku 4., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: 
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„4. Tijelo dostavlja sve potrebne informacije na koje se primjenjuje 

profesionalna tajna, kako je navedeno u članku 70., i osigurava 

prikladnu tajničku potporu za Interesnu skupinu za bankarstvo. 

Članovima Interesne skupine za bankarstvo koji predstavljaju 

neprofitne organizacije, isključujući predstavnike industrija, isplaćuje 

se odgovarajuća naknada. Takva naknada jednaka je najmanje 

iznosima povrata za dužnosnike prema Prilogu I. Odjeljku 2. glavi V. 

Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima 

zaposlenja ostalih službenika Europske unije utvrđenima u Uredbi 

Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68*(Pravilnik o osoblju). 

Interesna skupina za bankarstvo može osnivati radne skupine za 

tehnička pitanja. Članovi Interesne skupine za bankarstvo imaju 

mandat od dvije i pol godine, nakon čega se provodi nov selekcijski 

postupak.”; 

_________________ 

* SL L 56, 4.3.1968., str. 1."; 
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4.c članak 40. mijenja se kako slijedi: 

(a) u stavku 1., točka (d) zamjenjuje se sljedećim: 

„(d) jednog predstavnika kojeg imenuje nadzorni odbor Europske središnje 

banke, koji nema pravo glasa;”; 

(b) umeće se sljedeći stavak: 

„4.a U raspravama koje nisu vezane uz pojedine financijske institucije, kako 

je predviđeno u članku 44. stavku 4., predstavnika kojeg je nominirao 

nadzorni odbor Europske središnje banke može pratiti  predstavnik 

Europske središnje banke sa stručnim poznavanjem zadaća središnjih 

banaka.”; 

5. u članku 41. stavci 2.,3. i 4. zamjenjuju se sljedećim: 
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„1.a Za potrebe članka 17. Odbor nadzornih tijela saziva neovisno radno 

tijelo, koje se sastoji od predsjednika Odbora nadzornih tijela, i šest 

drugih članova, koji nisu predstavnici nadležnog tijela koje je navodno 

prekršilo pravo Unije niti imaju bilo kakvog interesa u predmetu ni 

izravne veze s dotičnim nadležnim tijelom. 

Svaki član radnog tijela ima jedan glas. 

Odluke radnog tijela donose se ako barem četiri člana glasuju za. 
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2. Za potrebe članka ▌19. Odbor nadzornih tijela saziva neovisno radno 

tijelo, koje se sastoji od predsjednika Odbora nadzornih tijela i od šest 

drugih članova koji nisu predstavnici ▌nadležnih tijela koja su stranke u 

sporu niti imaju bilo kakvog interesa u sukobu ni izravne veze s 

dotičnim nadležnim tijelima.  

Svaki član radnog tijela ima jedan glas. 

Odluke radnog tijela donose se ako barem četiri člana glasuju za. 
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3. Neovisna radna tijela navedena u ovom članku predlažu odluke prema 

članku 17. ili članku 19., a konačno ih donosi Odbor nadzornih tijela ▌. 

4. Odbor nadzornih tijela donosi poslovnik neovisnih radnih tijela 

navedenih u ovom članku. ▌.”; 

6. u članku 42. dodaje se sljedeći stavak: 

„Prvi i drugi stavak ne dovode u pitanje zadaće koje su dodijeljene Europskoj 

središnjoj banci Uredbom (EU) br. .../...+ .”; 

7. članak 44. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: 

„1. Odluke Odbora nadzornih tijela donose se običnom većinom glasova 

njegovih članova. Svaki član ima jedan glas. 

                                                 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
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S obzirom na akte navedene u člancima od 10. do 16. te mjere i odluke 

donesene prema trećem podstavku članka 9. stavka 5. i poglavlju VI. te 

odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, Odbor nadzornih tijela 

donosi odluke kvalificiranom većinom glasova svojih članova, kako je 

definirano u članku 16. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji i u članku 3. 

Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, koja uključuje barem običnu 

većinu njegovih članova iz nadležnih tijela  država članica koje su 

države članice sudionice kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe 

(EU) br. .../2013+ (države članice sudionice) i običnu većinu njegovih 

članova iz nadležnih tijela država članica koje nisu države članice 

sudionice kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 

.../2013+ (države članice nesudionice). 

S obzirom na odluke u skladu s člancima 17. i 19., odluke koje predlaže 

radno tijelo ▌donose ▌se običnom većinom članova s pravom glasa  

Odbora nadzornih tijela, koja uključuje običnu većinu njegovih 

članova iz nadležnih tijela država članica sudionica ▌  i običnu većinu 

njegovih članova iz nadležnih tijela država članica nesudionica.  

                                                 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
+  SL molim unijeti broj uredbe u st9044/13. 
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Odstupajući od trećeg podstavka, od dana kada je četvoro ili manje  

članova s pravom glasa iz nadležnih tijela država članica nesudionica  ▌, 

odluka koju je predložilo radno tijelo ▌donosi ▌se običnom većinom 

članova s pravom glasa Odbora nadzornih tijela, koja uključuje barem 

jedan glas članova iz nadležnih tijela država članica nesudionica. 

Svaki član s pravom glasa ima jedan glas. 

S obzirom na sastav radnog tijela u skladu s člankom 41. stavkom 2., 

Odbor nadzornih tijela nastoji postići konsenzus. Ako nije postignut 

konsenzus odluke Odbora nadzornih tijela donose se tročetvrtinskom 

većinom njegovih članova s pravom glasa. Svaki član s pravom glasa 

ima jedan glas. 
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S obzirom na odluke donesene u skladu s člankom 18. stavcima 3. i 4. 

te odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, Odbor nadzornih tijela 

donosi odluke na temelju obične većine svojih članova s pravom glasa, 

koja uključuje običnu većinu njegovih članova iz nadležnih tijela 

država članica sudionica i običnu većinu njegovih članova iz nadležnih 

tijela država članica nesudionica.”; 

 (b)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:  

„4.  Članovi koji nemaju pravo glasa i promatrači, uz iznimku 

predsjednika, izvršnog direktora i predstavnika Europske središnje 

banke kojeg je imenovao njezin nadzorni odbor, nisu nazočni 

raspravama u Odboru nadzornih tijela koje se odnose na pojedine 

financijske institucije, osim ako je drugačije određeno u članku 75. 

stavku 3. ili aktima iz članka 1. stavka 2.”; 
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 (c)  dodaje se sljedeći stavak: 

„4.a  Predsjednik Tijela ima pravo zatražiti glasovanje u bilo kojem 

trenutku. Ne dovodeći u pitanje tu ovlast i djelotvornost postupaka 

donošenja odluka Tijela, Odbor nadzornih tijela Tijela pri donošenju 

svojih odluka nastoji postići konsenzus.. 

8. u članku 45. stavku 1., treći podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

„Mandat članova koje je izabrao Odbor nadzornih tijela traje dvije i pol godine. 

Mandat je moguće jedanput produljiti. Sastav upravnog odbora mora biti 

uravnotežen i razmjeran te odražavati Uniju u cjelini. U upravni odbor uključeno je 

barem dvoje predstavnika država članica nesudionica  Mandati se preklapaju i 

primjenjuje se odgovarajući sustav rotacije.”; 

8.-a u u članku 47.  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim 

„4. Upravni odbor donosi politiku osoblja Tijela i, u skladu s člankom 68. 

stavkom 2., potrebne provedbene mjere Pravilnika o osoblju. ”; 
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8.a umeće se sljedeći članak:  

„Članak 49.a  

Izdaci 

Predsjednik čini javnima  održane sastanke i primljene usluge ugošćenja. Izdaci se 

javno evidentiraju u skladu s Pravilnikom o osoblju”; 

8.b umeće se sljedeći članak: 

„Članak 52.a  

Izdaci 

Izvršni direktor čini javnima održane sastanke i primljene usluge ugošćenja. Izdaci 

se javno evidentiraju u skladu s Pravilnikom o osoblju”; 
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8.c u članku 63. stavak 7. briše se. 

8.d u članku 81. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: 

„3. Komisija u vezi s pitanjem izravnog nadzora nad paneuropskim institucijama 

ili infrastrukturama te uzimajući u obzir tržišna kretanja, stabilnost 

unutarnjeg tržišta i koheziju cijele Unije, sastavlja godišnje izvješće o 

prikladnosti povjeravanja Tijelu dodatnih nadzornih odgovornosti u tom 

području.”; 
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8.e umeće se sljedeći članak: 

„Članak 81.a 

Preispitivanje postupaka glasovanja 

Od dana kada broj država članica nesudionica dosegne četiri, Komisija, uzimajući 

u obzir sva iskustva stečena primjenom ove Uredbe, preispituje provođenje 

postupaka glasovanja opisanih u člancima 41. i 44. te o tome izvješćuje Europski 

parlament, Europsko vijeće i Vijeće.”. 



 - 51 -  

Članak 2. 

Ne dovodeći u pitanje članak 81. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Komisija do 31. prosinca 2015. 

objavljuje izvješće o primjeni odredaba ove Uredbe u vezi sa: 

▌ 

(b) sastavom Upravnog odbora; i 

(c) sastavom neovisnih radnih tijela navedenih u članku 41. Uredbe (EU) br. 1093/2010, 

koji pripremaju odluke za potrebe članaka 17. i 19. te Uredbe. 

U izvješću se posebno uzimaju u obzir sva kretanja u broju država članica sudionica  i ispituje 

jesu li u svijetlu takvih kretanja potrebne daljnje prilagodbe tih odredbi kako bi se osiguralo 

da se odluke EBA-e donose u interesu održavanja i jačanja unutarnjeg tržišta za financijske 

usluge. 
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Članak 3. 

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. 

 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 

Sastavljeno u ...,  

Za Europski parlament    Za Vijeće 

Predsjednik      Predsjednik 

 

  

  

 

 


