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Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj.
Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu
Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u
ovom dokumentu.

►B

►M1 ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 2. srpnja 2014.
o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju
nacionalna nadležna tijela sukladno provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 680/2014 i (EU)
2016/2070 (ESB/2014/29) (2014/477/EU) ◄
(SL L 214, 19.7.2014., str. 34.)
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►M1

Odluka Europske središnje banke (EU) 2017/1493 od 3. kolovoza
2017.
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▼B
▼M1
ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
od 2. srpnja 2014.
o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima
nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno
provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 680/2014 i (EU)
2016/2070 (ESB/2014/29) (2014/477/EU)

Članak 1.
Područje primjene
Sukladno članku 21. Okvirne uredbe o SSM-u, ova Odluka utvrđuje
postupke koji se odnose na dostavu podataka ESB-u, o kojima nadzirani
subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj
uredbi (EU) br. 680/2014 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU)
2016/2070 (1).

▼B
Članak 2.
Definicije
Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije sadržane u Okvirnoj
uredbi o SSM-u.

▼M1
Članak 3.
Datumi za dostavu podataka
1.
Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke navedene u
članku 1., a koje su im dostavili nadzirani subjekti na sljedeće datume
za dostavu podataka:

1. do 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) (2) desetog
radnog dana nakon odgovarajućih datuma dostave podataka koji su
navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 i u članku 4.
Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu na:

(a) značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini
konsolidacije unutar država članica sudionica;

(b) značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe;
(1) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o proved
benim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja
kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za
bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive
2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 2.12.2016., str. 1.).
(2) SEV uzima u obzir prelazak na srednjoeuropsko ljetno vrijeme.
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▼M1
(c) nadzirane subjekte koji su razvrstani kao značajni u skladu s
kriterijem tri najznačajnije kreditne institucije u njihovoj državi
članici i koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedi
načnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidi
ranoj osnovi;

(d) ostale nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi
ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na
konsolidiranoj osnovi, a koji se nalaze na popisu institucija koje
izvješćuju Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) u
skladu s člankom 2. Odluke EBA/DC/2015/130 Europskog
nadzornog tijela za bankarstvo (1) i člankom 2. Odluke EBA/
DC/2016/156 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (2);

2. do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon odgovarajućih datuma
dostave podataka koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br.
680/2014 i u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu
na:

(a) značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i
potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u
skladu s točkom 1.;

(b) značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji
izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(c) manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj
razini konsolidacije unutar država članica sudionica, osim ako
ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(d) manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe,
osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

4. do kraja poslovanja 35. radnog dana nakon odgovarajućih datuma
dostave podataka koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br.
680/2014 i u članku 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/2070 u odnosu
na:

(a) manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidi
ranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkama 1. i 2.;

(b) manje značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe
koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkom 1.
(1) Odluka EBA/DC/2015/130 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od
23. rujna 2015. o izvješćivanju EBA-e od strane nadležnih tijela. Dostupno
na internetskim stranicama EBA-e, www.eba.europa.eu.
(2) Odluka EBA/DC/2016/156 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od
31. svibnja 2016. o podacima za nadzorno ocjenjivanje. Dostupno na inter
netskim stranicama EBA-e, www.eba.europa.eu.
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▼M1
2.
Odstupajući od stavka 1., nacionalna nadležna tijela podnose
ESB-u podatke navedene u članku 5. Provedbene uredbe (EU)
2016/2070 do sljedećih datuma dostave podataka:

1. do 12 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) desetog radnog
dana nakon 11. studenoga svake kalendarske godine u odnosu na:

(a) značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj razini
konsolidacije unutar država članica sudionica;

(b) značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe;

(c) nadzirane subjekte koji su razvrstani kao značajni u skladu s
kriterijem tri najznačajnije kreditne institucije u njihovoj državi
članici i koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi ili na pojedi
načnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na konsolidi
ranoj osnovi;

(d) ostale nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj osnovi
ili na pojedinačnoj osnovi, ako nemaju obvezu izvješćivanja na
konsolidiranoj osnovi, koji se nalaze na popisu institucija koje
izvješćuju EBA-u u skladu s člankom 2. Odluke EBA/
DC/2016/156;

2. do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon 11. studenoga svake
kalendarske godine u odnosu na:

(a) značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidiranoj i
potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u
skladu s točkom 1.;

(b) značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe koji
izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(c) manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na najvišoj
razini konsolidacije unutar država članica sudionica, osim ako
ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

(d) manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe,
osim ako ovi podaci nisu dostavljeni u skladu s točkom 1.;

3. do kraja poslovanja 35. radnog dana nakon 11. studenoga svake
kalendarske godine u odnosu na:

(a) manje značajne nadzirane subjekte koji izvješćuju na konsolidi
ranoj i potkonsolidiranoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkama 1. i 2.;
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▼M1
(b) manje značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe
koji izvješćuju na pojedinačnoj osnovi, osim ako ovi podaci nisu
dostavljeni u skladu s točkom 1.
▼B
Članak 4.
Kontrole kvalitete podataka
▼M1
1.
Nacionalna nadležna tijela prate i ocjenjuju kvalitetu i pouzdanost
podataka koji se stavljaju na raspolaganje ESB-u. Nacionalna nadležna
tijela dužna su primjenjivati odgovarajuća pravila provjere valjanosti
koja EBA uspostavlja i vodi te koja je EBA objavila. Nacionalna
nadležna tijela također primjenjuju dodatne kontrole kvalitete podataka
koje je utvrdio ESB u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.
▼B
2.
Nastavno na sukladnost s pravilima provjere valjanosti i kontrole
kvalitete, podaci se dostavljaju u skladu sa sljedećim dodatnim mini
malnom standardima za točnost:
(a) nacionalna nadležna tijela, ako je to primjenjivo, dostavljaju infor
macije o kretanjima na koja upućuju dostavljeni podaci; i
(b) informacije moraju biti potpune; postojeće praznine moraju biti
potvrđene, objašnjene ESB-u i prema potrebi, popunjene bez nepo
trebne odgode.

Članak 5.
Kvalitativne informacije
1.
Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u, bez nepotrebne
odgode, odgovarajuća objašnjenja u slučaju da se kvaliteta podataka
za određenu tablicu u klasifikaciji ne može zajamčiti.
2.
Uz to, nacionalna nadležna tijela izvješćuju ESB o razlozima za
bilo kakve značajne dostavljene revizije.

Članak 6.
Određivanje formata prijenosa
▼M1
1.
Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke utvrđene u ovoj
Odluci pomoću odgovarajućeg obrasca s točkama podataka i klasifika
cije eXtensible Business Reporting Language koje EBA uspostavlja,
održava i objavljuje.
▼B
2.
Nadzirani subjekti utvrđuju se u odgovarajućem prijenosu
uporabom (prethodnog) identifikatora pravnih osoba.

Članak 7.
Prvi referentni datumi izvješćivanja
1.
Prvi referentni datumi za izvješćivanje opisano u članku 3. stavku
1. su oni utvrđeni u članku 8. stavku 8.1. Odluke EBA/DC/090.
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▼B
2.
Prvi referentni datum za izvješćivanje opisano u članku 3. stav
cima 2., 3. i 4. jest 31. prosinca 2014.

▼M1
Članak 7.a.
Prvo izvješćivanje nakon stupanja na snagu Odluke Europske
središnje banke (EU) 2017/1493 (ESB/2017/23)
1.
Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke o kojima su izvje
štena sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2016/2070 u skladu s
Odlukom (EU) 2017/1493 Europske središnje banke (ESB/2017/23) (1)
počevši s prvim datumima dostave podataka koji nastupe nakon
stupanja na snagu te Odluke.

2.
Nacionalna nadležna tijela dostavljaju podatke o kojima su izvje
štena sukladno Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 od strane insti
tucija koje se nalaze na popisu institucija koje izvješćuju EBA-u u
skladu s člankom 2. Odluke EBA/DC/2016/156 u skladu s člankom
3. stavkom 1. točkom 1.d, počevši s prvim datumima dostave podataka
koji nastupe nakon stupanja na snagu Odluke (EU) 2017/1493
(ESB/2017/23).

▼B
Članak 8.
Prijelazna odredba
1.
Za referentni datum izvješćivanja u 2014., datumi dostave poda
taka za izvješćivanje od strane nacionalnih nadležnih tijela opisani u
članku 3. stavku 1. su oni utvrđeni u članku 8. stavku 8.2. Odluke
EBA/DC/090.

2.
Od referentnog datuma izvješćivanja 31. prosinca 2014. do refe
rentnog datuma izvješćivanja 31. prosinca 2015., datumi za dostavu
podataka od strane nacionalnih nadležnih tijela opisani u članku 3.
stavku 3. su do završetka poslovanja tridesetog radnog dana nakon
dana kada su nadzirani subjekti dostavili podatke nacionalnom
nadležnom tijelu.

3.
Nacionalna nadležna tijela će prije 4. studenoga 2014. ESB-u
dostaviti podatke navedene u članku 1. koji se odnose na:

(a) nadzirane grupe i nadzirane subjekte na koje podliježu sveobuh
vatnoj procjeni u skladu s Odlukom ESB/2014/3 (2);
(1) Odluka (EU) 2017/1493 Europske središnje banke od 3. kolovoza 2017. o
izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središ
njoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela
sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2017/23)
(SL L 216, 22.8.2017., str. 23.).
2
( ) Odluka ESB/2014/3 od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija
koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (SL L 69, 8.3.2014., str. 107.).
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▼B
(b) druge nadzirane grupe i nadzirane subjekte sa sjedištem u državi
članici sudionici koji se nalaze na popisu institucija koje izvješćuju
EBA-u u skladu s člankom 3. Odluke EBA/DC/090.
Članak 9.
Adresati
Ova je odluka upućena nacionalnim nadležnim tijelima država članica
sudionica.

