DELOVNI PROGRAM ORGANA EBA ZA LETO 2015

30. september 2014

Delovni program organa EBA za
leto 2015
1. V skladu z Uredbo (EU) št. 1093/2010 1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega bančnega organa (EBA) so v letnem delovnem
programu organa EBA opisani glavni cilji in dokumenti organa EBA v prihodnjem letu, ki
izhajajo iz nalog, določenih v Uredbi, in zadevne zakonodaje EU o bančnem sektorju. Cilj
delovnega programa je opredeliti glavne cilje in s tem povezane prednostne naloge, ki bi jih
moral organ EBA v okviru svojega splošnega mandata izpolniti v letu 2015.

Regulativa
2. Osnovni cilj organa EBA na področju regulativne politike bo ohraniti osrednjo vlogo pri pripravi
enotnega pravilnika, kar naj bi prispevalo k doseganju enakih konkurenčnih pogojev za
finančne institucije ter izboljšanju kakovosti finančne ureditve in splošnega delovanja enotnega
trga.
3. Regulativno delo EBA je osredotočeno zlasti na (i) okvir kapitalskih zahtev (CRD IV/CRR),
(ii) direktivo o sanaciji in reševanju bank (DSRB) 2 in revizijo direktive o sistemih jamstva za
vloge 3.
4. Direktiva o sanaciji in reševanju bank (DSRB), ki jo je treba do 31. decembra 2014 prenesti v
nacionalno zakonodajo, uvaja okvir za krizno upravljanje za celotno Unijo ter podeljuje
nacionalnim organom skupna pooblastila in instrumente za napovedovanje bančnih kriz in
urejeno reševanje finančnih institucij v primeru propada. DSRB določa, da mora organ EBA
večino svojih nalog izpolniti v 12 mesecih od dokončne priprave direktive, tj. v letu 2015. V
skladu z DSRB je organu EBA skupaj dodeljenih skoraj 40 nalog v zvezi z izdajo smernic ter
osnutkov regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih mora odobriti Komisija.
Mednje spadajo (i) načrtovanje sanacije in reševanja (vključno z vprašanji sorazmernosti na teh
področjih), (ii) ocenjevanje rešljivosti in ukrepi za premagovanje ovir za rešljivost, (iii) zgodnje
posredovanje in pogoji za reševanje, (iv) znotrajskupinska finančna podpora, (v) pogoji za
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Z Uredbo (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 je bila spremenjena Uredba (EU)
št. 1093/2010, kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU)
št. 1024/2013.
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DSRB ali Direktiva 2014/59/EU je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena junija 2014, veljati pa je začela
12. julija 2014, razen člena 124 DSRB, ki bo začel veljati 1. januarja 2015.
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Direktiva o sistemih jamstva za vloge ali Direktiva 2014/49/EU je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena
junija 2014, veljati pa je začela 2. julija 2014.
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uporabo orodij za reševanje, (vi) opredelitev mehanizmov za reševanje in minimalna zahteva
za kvalificirane obveznosti, (vi) vrednotenja, ki so osnova za uporabo orodij, (viii) obvestila in
izmenjava informacij ter (ix) delovanje kolegijev za reševanje.
5. Poleg tega bo Komisija pooblaščena za sprejetje svežnja novih delegiranih aktov v letih 2014
in 2015, ki jih bo sprejela na podlagi tehničnih nasvetov organa EBA. Organu EBA bodo
dodeljene tudi nove naloge, ki so zlasti povezane z upravljanjem informacijskih orodij in
pripravo poročil na področjih, kot so upravne obveznosti ter minimalna zahteva za kapital in
kvalificirane obveznosti, sorazmernost, ciljna raven za reševanje ter objava kazni, pri čemer bo
časovni razpon širši. Za ta namen bo do konca leta 2014 vzpostavljena dejavnost spremljanja.
6. Okvir kapitalskih zahtev (CRD IV/CRR), ki se uporablja od 1. januarja 2014, upošteva sporazum
o bonitetnih pravilih na svetovni ravni pod okriljem sporazuma Basel III. Cilj zakonodajnega
svežnja je okrepiti kapitalske zahteve za banke, poleg tega pa se uvajata obvezen varovalni
kapitalski blažilnik in diskrecijski proticiklični blažilnik. Predvideni so nove regulativne zahteve
za likvidnost in v zvezi s finančnim vzvodom ter dodatni kapitalski pribitki za sistemsko
pomembne banke.
7. Organ EBA ima ključno vlogo pri tehnični izvedbi in uporabi novega okvira CRD IV/CRR, saj
mora pripraviti skoraj 250 dokumentov, pri čemer morajo biti mnogi izmed njih, zlasti v zvezi s
kreditnim in tržnim tveganjem ter področji bonitetnega nadzora v zvezi z likvidnostjo in
finančnimi vzvodi, pripravljeni v letu 2015. Večina teh dokumentov se nanaša na zasnovo
natančnejših tehničnih pravil, zlasti s pripravo zavezujočih regulativnih ali izvedbenih tehničnih
standardov. Med druge naloge spadajo priprava smernic, poročil, mnenj in dejavnosti
posredovanja ter prejem in obdelava obvestil.
8. V prenovitvi direktive o sistemih jamstva za vloge je pojasnjena vloga organa EBA v skladu z
navedeno direktivo, pri čemer so organu EBA dodeljene (i) vloga predpisovanja pravil s
smernicami, ki določajo metode za izračun prispevkov na podlagi tveganja za sisteme jamstva
za vloge in za plačilne obveznosti, (ii) vloga posrednika in (iii) vloga opravljanja medsebojnih
strokovnih pregledov glede odpornosti in uporabe direktive o sistemih jamstva za vloge ter
priprave poročil o posameznih vidikih izvajanja navedene direktive.
9. Čeprav bo regulativno delo organa EBA še naprej osredotočeno na pripravo osnutkov
regulativnih in izvedbenih standardov, postajajo druge regulativne naloge vedno
pomembnejše, zlasti zagotavljanje prispevka organa EBA k zakonodajnim procesom, pripravi
različnih poročil, spremljanju izvajanja in kalibraciji pravil (na primer poročila na področju
predpisov o likvidnosti in finančnih vzvodih ter njihovi kalibraciji, zmogljivosti pokrivanja izgub
in minimalnih zahtev za upravičeno reševanje).
10.Poleg tega različna zakonodaja in zakonodajni predlogi na področju finančnih in bančnih
predpisov določajo, da se organu EBA dodelijo nove naloge in razširijo njegove obstoječe
naloge, kot so uredba o reviziji, revizije direktive o preprečevanju pranja denarja, uredba o
infrastrukturi evropskega trga, zakonodaja o trgih finančnih instrumentov (direktiva/uredba o
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trgih finančnih instrumentov), uredba o bonitetnih agencijah, okvir o centralnih depotnih
družbah, direktiva o plačilnih storitvah, direktiva o elektronskem denarju, direktiva o finančnih
konglomeratih, uredba o primerljivosti pristojbin bančnih računov, direktiva o dostopu do
osnovnih plačilnih računov, zakonodaja o naložbenih produktih za male vlagatelje in produktih,
ki temeljijo na zavarovanju, ter uredba o strukturnih ukrepih v bančnem sektorju EU.
Institucije EU proučujejo tudi druge pobude, na primer v zvezi s predpisi o dejavnostih
bančnega sistema v senci in postopki določanja referenčnih meril, ter dodatne zakonodajne
spremembe, ki bodo v pristojnosti organa EBA, vključno z revizijo svežnja pravil o velikih
izpostavljenostih, pregledom računovodskih in bonitetnih filtrov, revizijo stroškov trgovalne
knjige ter ukrepi upravljanja zavarovanja s premoženjem in ponovne zastave. Pričakuje se, da
bodo vsi zgoraj navedeni zakonodajni predlogi in pobude imeli velik učinek na število
posameznih nalog organa EBA in njihove prednostne naloge v obdobju 2015–2017.

Nadzor
11.Na področju nadzora se bo delo organa EBA v zvezi s sodelovanjem med domačo državo in
državo gostiteljico ter konvergenco nadzora leta 2015 razširilo in nadaljevalo tudi v prihodnjih
letih, zlasti da se zagotovi, da bo imel organ EBA še naprej proaktivno vlogo pri izvajanju novih
nalog za nadzornike, ki izhajajo iz CRD IV/CRR (kot sta ocenjevanje likvidnostne ustreznosti in
sprejemanje skupnih odločitev o likvidnostnih ukrepih) ter DSRB.
12.Poleg tega bo moral organ EBA razširiti svoje delo v zvezi s politiko in spremljanjem
konvergence nadzora v okviru stebra 2, kot je podrobno določeno v smernicah o upravljanju
tveganj stebra 2. Leta 2014 je organ EBA začel redno spremljati konvergenco metodologij
nadzora v okviru stebra 2 in redno pošiljal poročila Evropskemu parlamentu, kar bo nadaljeval
tudi v letih 2015 in 2016. To je proces, ki bo zahteval veliko virov in vključeval razvoj orodja za
spremljanje, redno zbiranje in analizo informacij ter pripravo poročil. Poleg tega bo organ EBA
pripravil tehnične standarde in nadaljeval svoje delo v zvezi z določanjem referenčnih meril za
rezultate notranjih modelov bank, kot to zahteva CRD IV/CRR. Ti ukrepi so ključni za
konvergenco nadzora na enotnem trgu in preprečevanje sporov pri odnosih med domačo
državo in državo gostiteljico.
13.Drugi ukrepi za zagotavljanje učinkovitega čezmejnega nadzora bodo po potrebi vključevali
vlogo organa EBA pri zavezujočem posredovanju, dejavno pospeševanje in po potrebi
usklajevanje kakršnih koli ukrepov, ki jih pristojni organi sprejmejo v primeru neugodnega
razvoja dogodkov ali kriznih razmer.
14.Na tem področju bo organ EBA nadaljeval svoje delo v kolegijih nadzornikov za krepitev
evropskega nadzora nad čezmejnimi bančnimi skupinami. Osebje EBA bo še naprej sodelovalo
v kolegijih, jih podpiralo in spremljalo. Poleg tega bo ponovna vzpostavitev kolegijev v okviru
enotnega mehanizma nadzora (EMN) ključna naloga, nadaljnje zagotavljanje dobrih odnosov
med domačo državo in državo gostiteljico v primeru držav, ki so vključene v EMN, in držav, ki
niso vključene v EMN, pa bo prednostna naloga, tako v smislu tekočega nadzora kot posebnih
nalog, povezanih z oceno bilance stanja. Prav tako bo organ EBA zadevnim pristojnim organom
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pomagal pri oceni ekvivalentnosti tretjih držav in pri zagotavljanju prispevka k izvedbenim
aktom Evropske komisije. Organ EBA bo tudi še naprej podpiral zadevne dejavnosti
usposabljanja, ki se osredotočajo na nadzorno sodelovanje.
15.Poleg tega bo organ EBA poleg svoje obsežne regulativne vloge bistveno prispeval k
sodelovanju v razpravah in pri tem zagotavljal svojo pomoč ter k doseganju soglasja o načrtih
sanacije med ustreznimi pristojnimi organi. Organ EBA bo pomagal rešiti morebitna nesoglasja.
16. Na področju reševanja bo organ EBA sodeloval pri pripravi načrtov za reševanje, oceni
rešljivosti in obravnavi ovir za rešljivost. Organ EBA bo leta 2015 organom za reševanje
pomagal pri vzpostavitvi kolegijev za reševanje in spremljal njihovo delovanje. Organ EBA bo
pomagal rešiti morebitna nesoglasja med organi za reševanje.
17.Nadzorne dejavnosti organa EBA se bodo tudi v letu 2015 osredotočale na prepoznavanje,
analizo in obravnavo ključnih tveganj v bančnem sektorju EU. Po objavi priporočila organa
EBA o dokapitalizaciji leta 2012 in izvedbi testa izjemnih situacij za celotno EU leta 2014 bo še
naprej spremljala ravni kapitala in kapitalske načrte bank za dodatno krepitev njihovega
kapitalskega položaja pri nadaljnjem izvajanju CRD IV. Organ EBA bo prav tako še naprej
sodeloval z ustreznimi pristojnimi organi pri spodbujanju stalnega procesa popravljanja bilance
stanja in prizadevanj bank za obnovitev trajnostnih struktur financiranja. V letu 2015 bo organ
EBA s testom izjemnih situacij za celotno EU ocenil potrebno delo, pri čemer bo ponovno
usklajeval zadevne pristojne organe in jim zagotavljal scenarije, metodologije in orodja za
določanje referenčnih meril, ki jih bodo uporabljali za zagotavljanje učinkovitih in stabilnih
stresnih testov, pri katerih bo imel organ EBA vlogo zagotavljanja preglednosti podatkov.
18.To je ključno za sedanja prizadevanja organa EBA za obsežno in dosledno spodbujanje boljšega
poročanja in preglednosti v bančnem sektorju EU, pri čemer bodo najpomembnejše
prednostne naloge zagotavljanje stalne pomoči pri izzivih izvajanja v skupnem okviru
poročanja, COREP in FINREP, ki sta bila uvedena v letu 2014, nadgradnja smernic o stebru 3 ter
dodatno ocenjevanje in določanje področij za krepitev dosledne preglednosti v bančnem
sektorju EU.
19.Organ EBA ima tudi nove naloge, povezane z izdajo mnenj o uporabi makrobonitetnih orodij,
za katere bodo potrebne dodatne analitične in politične dejavnosti.
20.Organ EBA bo še naprej izvajal redne tematske analize na številnih področjih, vključno na
področju doslednosti rezultatov pri tveganju prilagojeni aktivi, na katerem bo zagotovila
referenčna merila za pristojne organe, ter ocenjevanja trajnosti poslovnih modelov in načrtov
financiranja bank. Njegova naloga bo med drugim priprava pogosto posodobljenih informacij o
financiranju in likvidnosti, ki bodo temeljile na nadzornih in tržnih informacijah, polletnih
poročil bančnega sektorja, ki bodo predložena odboru nadzornikov in omizju za finančno
stabilnost Ekonomsko-finančnega odbora (FST-EFC), in četrtletnih posodobljenih informacij, ki
bodo predložene Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB). Organ EBA bo Komisiji na
njeno zahtevo še naprej zagotavljal tehnično pomoč in nasvete v zvezi državami v izjemnih
4
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situacijah ter v zvezi s pripravo osnutkov poročil o ključnih vprašanjih, ki vplivajo na bančni
sektor EU (kot je poročilo o učinku operacij dolgoročnejšega refinanciranja ECB).
21.Organ EBA bo uporabljal podatke o nadzoru, tržne informacije in podatke kolegijev za pripravo
poročil o oceni tveganja za Evropski parlament, Komisijo in ESRB. Medsektorska poročila o
tveganju se bodo še naprej pripravljala v sodelovanju s skupnim odborom in pošiljala omizju za
finančno stabilnost Ekonomsko-finančnega odbora. Organ EBA bo tudi vzdrževal in nadalje
razvijal svoje kazalnike tveganj in zbirni prikaz tveganj, vključno z notranjimi prikazi organa EBA
na ravni bank, medsebojnimi skupinskimi prikazi, ki so na voljo tudi kolegijem
nadzornikov/nacionalnim nadzornim organom, ter sektorskim prikazom za razprave med
organom EBA in ESRB.

Varstvo potrošnikov
22.Na področju varstva potrošnikov je organ EBA na ravni celotne EU odgovoren za spodbujanje
preglednosti, enostavnosti in pravičnosti na trgu potrošniških finančnih produktov ali storitev
na celotnem enotnem trgu. V letu 2015 bo enota organa EBA za varstvo potrošnikov še naprej
zbirala in analizirala podatke o potrošniških trendih ter poročala o njih, poleg tega pa bo še
naprej analizirala dejavnosti bank v zvezi s strukturiranimi produkti in njihovo ponudbo malim
vlagateljem. Poleg tega bo še naprej ocenjevala in analizirala težave v zvezi z oškodovanjem
potrošnikov ter spremljala finančne inovacije, zlasti inovativne plačilne sisteme, in sprejemala
ukrepe v zvezi z njimi. Organ EBA bo tudi opravljal delo v zvezi s konvergenco nadzornih in
regulativnih praks na področju varstva potrošnikov ter „množičnega financiranja“. Še naprej bo
spremljal trg virtualnih valut ter ocenjeval, ali so v skladu z mnenjem EBA, objavljenim
junija 2014, potrebni nadaljnji ukrepi.
23.Po sprejetju direktive o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine februarja 2014, ki
mora biti v nacionalno zakonodajo prenesena do 21. marca 2016, bodo nacionalni pristojni
organi za navedeno direktivo tudi ustrezni naslovniki pravnih instrumentov EBA za odgovorno
dajanje hipotekarnih posojil in obravnavo hipotekarnih posojilojemalcev pri zaostalih plačilih.
To bo organu EBA omogočilo, da zagotovi dosledno izvajanje direktive o kreditnih pogodbah za
stanovanjske nepremičnine v državah članicah EU, svoje pravne instrumente nameni organom,
pristojnim za izvajanje navedene direktive, in da opravlja delo v zvezi s podeljevanjem enotnih
licenc in izmenjavo informacij.
24.Pričakuje se, da bo konec leta 2014 sprejeta predlagana revizija direktive o plačilnih storitvah
(PSD 2), rok za njen prenos pa bo konec leta 2016. Pričakuje se, da bodo organu EBA dodeljena
pooblastila za razvoj dveh regulativnih tehničnih standardov in petih smernic, da se (i) ustvari
in vzdržuje javni register, (ii) v tesnem sodelovanju z organom ECB določijo zahteve za
izmenjavo informacij med domačimi državami in državami gostiteljicami, pravice vzpostavitve,
obveščanje o varnostnih incidentih, ki ga izvajajo plačilne institucije, in vzpostavitev
avtentikacije strank ter (iii) ustvari spletni portal.
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25.Sprejeta je bila direktiva o plačilnih računih, ki je bila v Uradnem listu Evropske unije
objavljena 28. avgusta 2014. Preden države članice opravijo svoje delo na nacionalni ravni,
mora organ EBA pripraviti smernice za nacionalne pristojne organe v zvezi s seznamom najbolj
reprezentativnih storitev, povezanih s plačilnim računom, ki bi jih morali nacionalni pristojni
organi uporabiti za določanje navedenih storitev. Organ EBA bo tudi začel delo na področju
izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve dokumenta z
informacijami o pristojbinah, izjavo o pristojbinah in skupnih simbolih, pri katerih bo potrebno
testiranje potrošnikov, in regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo
pri storitvah plačilnih računov, kar bo omogočilo boljšo primerjavo ponudb plačilnih računov v
Uniji.
26.Organ EBA bo spremljal trg strukturiranih vlog v skladu s svojim pooblastilom iz uredbe o trgih
finančnih instrumentov.

Analiza in usklajevanje politike
27.Organ EBA bo še naprej izvajal neodvisno oceno učinka in medsebojne strokovne preglede ter
zagotavljal podporo interesni skupini za bančništvo, skupnemu odboru evropskih nadzornih
organov in odboru za pritožbe evropskih nadzornih organov. Med druge dejavnosti
usklajevanja spadajo (i) zagotavljanje podpore glavnim upravljavskim organom EBA, odboru
nadzornikov in upravnemu odboru, (ii) zagotavljanje podpore načrtovanju, določanju
prednostnih nalog, spremljanju, izvajanju in naknadnemu spremljanju dokumentov, ki so
pripravljeni v skladu z delovnim programom EBA, (iii) zunanje usklajevanje z institucijami EU in
zunanjimi organi, kot sta Baselski odbor za bančni nadzor in MDS, ter (iv) omogočanje
usposabljanja bančnih nadzornikov EU.

Pravna podpora
28.Organ EBA bo še naprej zagotavljal sekretariat za zahteve po posredovanju, obravnavanje
pritožb, ocenjevanje morebitnih kršitev prava EU ter zagotavljanje pravne analize na visoki
ravni in podpore osnovnim nalogam organa EBA, vključno s pripravo osnutkov regulativnih
dokumentov (tehničnih standardov, smernic, priporočil in mnenj), da se zagotovi, da organ
EBA deluje v skladu z uredbo o ustanovitvi in v okviru vsega drugega prava EU in nacionalnega
prava, ki se uporablja.

Operacije
29.Na področju operacij se bo organ EBA osredotočil na naslednje dejavnosti na naslednjih
področjih:


finance: uvedba sistema za oblikovanje proračuna po dejavnostih ter izboljšanje spremljanja in
izvajanja proračuna;
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javno naročanje: podrobno spremljanje in pravočasna izvedba vseh javnih naročil, kot je
opredeljeno v načrtu javnih naročil za leto 2015, in drugih javnih naročil, objavljenih med
letom;



človeški viri: uvedba izvedbenih pravil za človeške vire v skladu z novimi kadrovskimi predpisi,
uvedba gibljivega delovnega časa, nadaljnje izboljšanje procesov človeških virov in uvedba
politik za človeške vire v skladu s kadrovskimi predpisi;



komunikacije: razvoj in izvajanje nove komunikacijske strategije, izvajanje in vzdrževanje
interaktivnega enotnega pravilnika, orodja za vprašanja in odgovore ter orodja za krepitev
spremljanja in analize medijev;



informacijska tehnologija: izvajanje nove strategije IT, ki bo vključevala nadaljnjo krepitev
platforme za zbiranje, poročanje in analizo podatkov v zvezi s CRD IV ter s tem povezane
izvedbene tehnične standarde, in zagotavljanje sistemov za obvestila in sankcije v skoraj
realnem času, kot je določeno v uredbi o ustanovitvi EBA. Ključni notranji projekt bo izvajanje
sistema za upravljanje dokumentov;



standardi notranjih kontrol: kot je predvideno v načrtih EBA, se bodo leta 2015 standardi
notranjih kontrol dodatno izboljšali, pri čemer se bodo med drugim okrepile zmogljivosti
obvladovanja tveganja, upravljanja dokumentov, neprekinjenega poslovanja, načrtovanja in
poročanja.

30.Poleg navedenega bo organ EBA še naprej izboljševal učinkovitost in uspešnost obstoječih
podpornih in upravnih procesov. Še naprej si bo prizadeval za uspešno sodelovanje z drugima
dvema evropskima nadzornima organoma, da bi izkoristil prednosti morebitne ekonomije
obsega pri podpornih funkcijah. Organ EBA bodo še naprej financirali Evropska komisija in
pristojni nacionalni organi.

Organ EBA ob upoštevanju revizije Evropskega sistema finančnega
nadzora in vzpostavitve enotnega mehanizma nadzora
31.Evropska komisija je objavila svoje poročilo 4 o oceni delovanja Evropskega sistema finančnega
nadzora v skladu s členom 81 uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov. V poročilu je
bilo ocenjeno in z različnih vidikov proučeno delovanje evropskih nadzornih organov po treh
letih njihovega delovanja. Komisija je v poročilu navedla, da namerava dodatno proučiti
tehnične in pravne vidike nekaterih vprašanj. Poročilu lahko sledijo zakonodajni predlogi, lahko
pa ima tudi dodatne posledice za naloge in pooblastila organa EBA po letu 2014. Ker je bila ta
revizija pravkar objavljena, je še prezgodaj za oceno učinka revizije na naloge organa EBA.

4

Glej poročilo, objavljeno 8. avgusta 2014, na
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.
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32.Pomembne nove spremembe evropskih bančnih predpisov in nadzorne strukture, ki so bile
uvedene z enotnim mehanizmom nadzora/bančno unijo, enotnim mehanizmom za reševanje
in predlogi za strukturno reformo, bodo imele dodatne pomembne posledice za naloge
organa EBA.
Z enotnim mehanizmom nadzora (EMN) se bo morala Unija še močneje zavezati k enotnemu
pravilniku, zlasti da se poenotijo metodologije nadzora in nadzorne prakse na področjih, na
katerih bo organ EBA zagotavljal svoj prispevek in strokovno znanje s pripravo enotnega
nadzornega priročnika, ki bo del dela, povezanega s konvergenco nadzora. Delo na novih modulih
se bo nadaljevalo tudi v letu 2015 in v naslednjih nekaj letih. Enotni mehanizem nadzora bo prav
tako zahteval tesnejše operativne odnose na vseh področjih in z vsemi udeleženimi stranmi, zlasti
z Evropsko centralno banko. Ključna naloga bo ponovna vzpostavitev kolegijev v okviru enotnega
mehanizma nadzora, zagotavljanje dobrih odnosov med domačo državo in državo gostiteljico pa
bo prednostna naloga, tako v smislu stalnega nadzora kot posebnih nalog, povezanih z oceno
bilance stanja. Organ EBA, ki je edini organ na položaju, ki omogoča tematski mikrobonitetni
vpogled v bančni sektor, bo moral zagotavljati, da se bo njegova infrastruktura v zvezi s tveganji,
vključno s podatki in poročili o tveganjih, osredotočala na to posebno dodano vrednost in čim
bolje izkoriščala podatke organa EBA za vso EU in nadzorni vpogled, med drugim tudi z njegovim
sodelovanjem v kolegijih nadzornikov.
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