Očitovanje na primjedbe i prijedloge
dostavljene u sklopu javne rasprave o
Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o provedbi Provedbene uredbe
Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju
provedbenih tehničkih standarda o
nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s
Uredbom (EU) br. 575/2013

18. siječnja 2017.

SAŽETAK

Hrvatska narodna banka na svojim je mrežnim stranicama 13. prosinca 2016. objavila Nacrt
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br.
680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija
u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (u nastavku teksta: Nacrt).
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 13. siječnja 2017.
elektroničkom poštom na adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.
Tijekom te javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci primjedbe i prijedloge dostavila je jedna
kreditna institucija.
Zaprimljene primjedbe i prijedlozi te očitovanja na njih nalaze se u nastavku dokumenta.

1

DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O LIKVIDNOSTI
1. Sadržaj slogova XML
1.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 8.
Točka 62. mijenja se i glasi:
"62. Sadržaj XML slogova u dijelu III.1. ove Upute popunjava se prema:
1)
prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014:
a)
prilozima I. i II. – Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim
zahtjevima,
b)
prilozima III. i V. – Izvješćivanje o financijskim informacijama,
c)
prilozima VI. i VII. – Izvješćivanje o gubicima na temelju izloženosti
osiguranih nekretninama,
d)
prilozima VIII. i IX. – Izvješćivanje o velikim izloženostima i
koncentracijskom riziku,
e)
prilozima X. i XI. – Izvješćivanje o financijskoj poluzi,
f)
prilozima XII., XIII., XXIV. i XXV. – Izvješćivanje o likvidnosti,
g)
prilozima XVI. i XVII. – Izvješćivanje o opterećenju imovine i
h)
prilozima XVIII., XIX., XX. i XXI. – Izvješćivanje o likvidnosnim
nadzornim parametrima,
2)
prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070:
a)
prilozima I., II., III. i IV. – Izvješćivanje o rezultatima referentnih
portfelja za kreditni rizik i
b)
prilozima V., VI. i VII. – Izvješćivanje o rezultatima referentnih portfelja
za tržišni rizik i
3)
Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja.".
1.b.

Komentari u javnoj raspravi

Člankom 8. Nacrta propisana je, među ostalim, dostava datoteka XML za priloge iz Provedbene
uredbe Komisije (EU) 2016/2070. S obzirom na to da je ta obveza izvješćivanja predviđena za
kreditne institucije kojima je nadležno tijelo odobrilo upotrebu internih pristupa za izračun
iznosa izloženosti ponderiranih rizikom ili kapitalnih zahtjeva, jesu li kreditne institucije koje
nisu od HNB-a dobile to odobrenje odnosno koje za izračun iznosa izloženosti ponderiranih
rizikom ili kapitalnih zahtjeva primjenjuju standardizirane pristupe prema Uredbi (EU) br.
575/2013 dužne dostaviti datoteke XML oznaka BN, BK, IN i IK?
1.c. Očitovanje
Obveza dostave izvještaja iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 navedena je u članku
1. te provedbene uredbe. Obveza se, dakle, odnosi na institucije iz članka 78. stavka 1. Direktive
2013/36/EU, to jest iz članka 189. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama. Ostale kreditne
institucije nisu dužne dostavljati ove izvještaje.
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2. Prilog I.
2.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 20.
Iza točke 125. u tablici se, iza zadnjeg retka, dodaju novi redci, koji glase:
Izvještaj
C 09.04

Opis parametra
Zemlja

C 09.04

Ostale zemlje

Parametar (AN)
upotrebljava se dvoslovna
oznaka zemlje u skladu s
abecednim popisom država i
zemalja i njihovih oznaka u
dijelu podzakonskih propisa
Hrvatske narodne banke
temeljem Zakona o platnom
prometu
x28

2.b. Komentari u javnoj raspravi
Točkom 82. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1702 izvješće C 09.04 – Raščlamba
relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji
i stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju potrebno je pripremiti za
stavku "ukupne" relevantne kreditne izloženosti u svim državama u kojima se nalaze te
izloženosti i pojedinačno za svaku državu u kojima se nalaze relevantne kreditne izloženosti.
Budući da se ukupne vrijednosti te informacije o svakoj državi iskazuju u posebnoj dimenziji,
koji je parametar potrebno upotrijebiti za obrazac u kojemu se iskazuju ukupne vrijednosti?
Također, kako dostaviti tagove po redcima 110, 120, 130 i 140 u izvještaju C 09.04 ako se oni
drugačije tretiraju za relevantne kreditne izloženosti po pojedinim državama i po svim
državama?
2.c. Očitovanje
Uvođenjem nove definicije točaka podataka verzije 2.5 od strane Europskoga nadzornog tijela
za bankarstvo, koja se primjenjuje od izvještajnog datuma 31. prosinca 2016., definirano je,
među ostalim, i pravilo dostavljanja parametara za pojedinačne države u kojima kreditna
institucija ima relevantne kreditne izloženosti. Navedeno pravilo, među ostalim, obuhvaća i
mogućnost dostave podataka za sva geografska područja pod oznakom "x0".
Komentar je prihvaćen. U konačnom tekstu u tablici iza točke 125. uključit će se i oznaka
parametra za dostavu izvješća C 09.04 po svim državama.
Sadržaj iznosa u redcima 110, 120, 130 i 140 propisan je Provedbenom uredbom Komisije
(EU) 2016/1702 u dijelu 3.4.3.2 – Upute za specifične pozicije. Ako izvještajna institucija nema
dio podataka za neki izvještaj ili parametar koji je dužna dostaviti, potrebno je poslati sve tagove
po tom izvještaju ili parametru, pri čemu se u polje (Vrijednost) upisuje numerički iznos nula
(0).
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