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SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) [LLLL/[XX*]] 

z dne [datum mesec] 2016 

o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih 

organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami 

(ECB/LLLL/XX) 

 

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE – 

 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se 

nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko1 ter zlasti 

člena 6(1) in člena (6)(5)(a) in (c) Uredbe, 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Evropska centralna banka (ECB) je odgovorna za učinkovito in skladno delovanje enotnega 

mehanizma nadzora (EMN). Nadzoruje delovanje sistema, da zagotovi skladno uporabo visokih 

nadzornih standardov in skladnost rezultatov nadzora v sodelujočih državah članicah. ECB lahko 

pristojnim nacionalnim organom izda smernice, v skladu s katerimi pristojni nacionalni organi 

izvajajo nadzorniške naloge in sprejemajo nadzorniške odločitve. 

(2) ECB mora zagotoviti skladno uporabo bonitetnih zahtev za kreditne institucije v sodelujočih 

državah članicah v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 in Uredbo (EU) št. 468/2014 Evropske 

centralne banke (ECB/2014/17)2. 

(3) Kot organ, ki je za to pristojen po Uredbi (EU) št. 1024/2013, je ECB v skladu z Uredbo Evropske 

centralne banke (EU) 2016/445 (ECB/2016/4)3 izvedla vrsto opcij in diskrecijskih pravic, ki so na 

voljo v pravu Unije, za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne. 

(4) Čeprav so za izvajanje zadevnih opcij in diskrecijskih pravic v zvezi z manj pomembnimi 

institucijami primarno odgovorni pristojni nacionalni organi, Evropski centralni banki njena krovna 

nadzorna vloga v EMN omogoča, da spodbuja skladno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi 

                                                      
* To številko bo dodelil Urad za publikacije Evropske unije, ko bo smernica objavljena v Uradnem listu. 
1  UL L 287, 29.10.2013, str. 63. 
2  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje 

znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z 
imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1). 

3  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so 
na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (UL L 78, 24.3.2016, str. 60). 
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s pomembnimi in manj pomembnimi institucijami, kadar je primerno. To zagotavlja, da (a) se 

bonitetni nadzor vseh kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah izvaja usklajeno in 

učinkovito, (b) se enotni pravilnik za finančne storitve uporablja skladno za vse kreditne institucije v 

sodelujočih državah članicah ter (c) so vse kreditne institucije predmet nadzora najvišje kakovosti. 

(5) Da se uravnoteži potreba po skladni uporabi nadzornih standardov za pomembne in manj 

pomembne institucije na eni strani ter uporaba načela sorazmernosti na drugi strani, je ECB med 

opcijami in diskrecijskimi pravicami, ki jih je izvedla v Uredbi (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), 

opredelila tiste, ki bi jih morali pristojni nacionalni organi enako izvajati pri nadzoru manj 

pomembnih institucij. 

(6) Opcije in diskrecijske pravice, ki jih imajo pristojni organi v povezavi s kapitalom in kapitalskimi 

zahtevami v skladu s členi 89(3), 178(1)(b) in 282(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta4 ter v skladu prehodnimi določbami iz člena 471(1) in člena 478(3)(a) in (b) 

navedene uredbe, vplivajo na raven in kakovost regulativnega kapitala in kapitalskih količnikov 

manj pomembnih institucij. Preudarna in skladna uporaba teh opcij in diskrecijskih pravic je 

potrebna iz več razlogov. Zagotovila bo, da (a) se ustrezno obravnavajo tveganja, povezana s 

kvalificiranimi deleži izven finančnega sektorja, (b) se opredelitev neplačila uporablja skladno z 

vidika ustreznosti in primerljivosti kapitalskih zahtev ter (c) se preudarno izračunajo kapitalske 

zahteve za posle z nelinearnim profilom tveganja ali za plačilne strani in posle, v katerih so osnovni 

instrumenti dolžniški instrumenti, za katere institucija ne more ugotoviti delte ali modificiranega 

trajanja. Harmonizirana uporaba prehodnih določb v zvezi z odbitkom deležev v lastniškem kapitalu 

zavarovalnic in odloženimi terjatvami za davek bo zagotovila, da bodo vse kreditne institucije v 

sodelujočih državah članicah v ustreznem času izvedle strožjo opredelitev regulativnega kapitala, 

ki jo uvaja Uredba (EU) št. 575/2013. 

(7) Opcije in diskrecijske pravice v zvezi z izvzetjem izpostavljenosti iz uporabe omejitev velikih 

izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 bi morali skladno uporabljati za 

pomembne in manj pomembne institucije, da bi vzpostavili enake konkurenčne pogoje za kreditne 

institucije v sodelujočih državah članicah, omejili tveganje koncentracije, ki nastane zaradi 

posebnih izpostavljenosti, in zagotovili, da se bodo povsod v EMN uporabljali enaki minimalni 

standardi za oceno izpolnjevanja pogojev iz člena 400(3) navedene uredbe. Zlasti je treba omejiti 

tveganje koncentracije, ki nastane zaradi kritih obveznic v smislu člena 129(1), (3) in (6) Uredbe 

(EU) št. 575/2013 ter izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav članic in 

izpostavljenosti, za katere jamčijo te enote, če bi bila tem terjatvam v skladu s poglavjem 2 

naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 dodeljena utež tveganja 20 %. V zvezi z 

izpostavljenostmi znotraj skupine, vključno z udeležbami ali drugimi vrstami deležev, je treba 

zagotoviti, da odločitev, da se te izpostavljenosti v celoti izvzamejo iz uporabe omejitev velike 

izpostavljenosti, temelji na temeljiti oceni iz Priloge I k Uredbi (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

Upravičena je uporaba skupnih meril za ocenjevanje, ali izpostavljenost, vključno z udeležbami ali 

drugimi vrstami deležev, do regionalnih ali centralnih kreditnih institucij, s katerimi je kreditna 

                                                      
4  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 

institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1). 
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institucija povezana v mrežo v skladu z zakonskimi ali statutarnimi določbami in ki so na podlagi 

teh določb odgovorne za operacije kliringa gotovinskih transakcij v okviru mreže, izpolnjuje pogoje 

za izvzetje iz omejitev velike izpostavljenosti iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

Taka uporaba bi morala zagotoviti, da se bodo skladno obravnavale pomembne in manj 

pomembne institucije, ki so povezane v isto mrežo. Izvedbo opcije iz člena 400(2) Uredbe (EU) 

št. 575/2013, kakor je določeno v tej smernici, je treba uporabiti samo, če zadevna država članica 

ni izvedla opcije iz člena 493(3) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

(8) Opcije in diskrecijske pravice, ki jih imajo pristojni organi v skladu s členom 24(4) in (5) Delegirane 

uredbe Komisije (EU) 2015/615 v zvezi z izračunom odlivov iz stabilnih vlog na drobno, ki jih krije 

sistem jamstva za vloge, za izračun zahteve glede likvidnostnega kritja, bi bilo treba skladno 

izvajati za pomembne in manj pomembne kreditne institucije, da se zagotovi enako obravnavanje 

kreditnih institucij v istem sistemu jamstva za vloge – 

 

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO: 

POGLAVJE I 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Člen 1 

Vsebina in področje uporabe 

Ta smernica določa nekatere od splošno veljavnih opcij in diskrecijskih pravic v zvezi z bonitetnimi 

zahtevami, ki so prenesene na pristojne organe po pravu Unije, katerih izvajanje s strani pristojnih 

nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami se v celoti uskladi s tem, kako je te opcije in 

diskrecijske pravice izvedla ECB v Uredbi (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

 

Člen 2 

Opredelitev pojmov 

V tej smernici se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 575/2013, člena 2 Uredbe 

(EU) št. 1024/2013, člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) in člena 3 Delegirane uredbe (EU) 

2015/61. 

 

POGLAVJE II 

IZVAJANJE OPCIJ IN DISKRECIJSKIH PRAVIC V ZVEZI Z MANJ POMEMBNIMI INSTITUCIJAMI, KI 

MORA BITI V CELOTI USKLAJENO S PREDPISI, KI VELJAJO ZA POMEMBNE INSTITUCIJE 

 

ODDELEK I 

                                                      
5  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1). 
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Kapital 

 

Člen 3 

Člen 89(3) Uredbe (EU) št. 575/2013: uteži tveganja in prepoved kvalificiranih deležev izven 

finančnega sektorja 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede uteži tveganja in prepovedi kvalificiranih deležev izven 

finančnega sektorja iz člena 89(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z manj pomembnimi institucijami v 

skladu s členom 3 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

 

ODDELEK II  

Kapitalske zahteve 

 

Člen 4 

Člen 178(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013: neplačilo dolžnika 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede neplačila dolžnika iz člena 178(1)(b) Uredbe (EU) 

št. 575/2013 v zvezi z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/445 

(ECB/2016/4). 

 

Člen 5 

Člen 282 (6) Uredbe (EU) št. 575/2013: nizi varovanj 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede nizov varovanj iz člena 282(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 

v zvezi z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

 

ODDELEK III 

Velike izpostavljenosti 

 

Člen 6 

Člen 400(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izvzetja 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede izvzetij iz člena 400(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi 

z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4), vključno s 

povezanima prilogama. 

 

ODDELEK IV 

Likvidnost 

 

Člen 7 

Člen 24(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61: odlivi iz stabilnih vlog na drobno 



ECB-PUBLIC 

5 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede odlivov iz stabilnih vlog na drobno iz člena 24(4) in (5) 

Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v zvezi z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 13 Uredbe 

(EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

 

ODDELEK V 

Prehodne določbe Uredbe (EU) št. 575/2013 

 

Člen 8 

Člen 471(1) Uredbe (EU) št. 575/2013: izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu 

zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede izvzetja iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu 

zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz člena 471(1) Uredbe (EU) 

št. 575/2013 v zvezi z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2016/445 

(ECB/2016/4). 

 

Člen 9 

Člen 478(3)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013: veljavni odstotki za odbitek pomembnih naložb v 

subjektih finančnega sektorja in odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, 

od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala 

Pristojni nacionalni organi izvedejo opcijo glede veljavnih odstotkov za odbitek pomembnih naložb v 

subjektih finančnega sektorja in odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, od 

postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz člena 478(3)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 575/2013 v 

zvezi z manj pomembnimi institucijami v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). 

 

POGLAVJE III 

KONČNE DOLOČBE 

 

Člen 10 

Začetek učinkovanja in izvedba 

1. Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščeni pristojni nacionalni organi. 

2. Pristojni nacionalni organi ravnajo v skladu s to smernico od 1. januarja 2018, z izjemo člena 7, v 

skladu s katerim ravnajo od 1. januarja 2019. 

 

Člen 11 

Naslovniki 

Ta smernica je naslovljena na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic. 
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V Frankfurtu na Majni, [datum mesec LLLL] 

 

Za Svet ECB 

 

 

 

Predsednik ECB 

Mario DRAGHI 


