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1. Спазване на насоките и 
задължения за докладване 

Статут на настоящите насоки 

1. Настоящият документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/2010 1 . Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, 
компетентните органи и финансовите институции трябва да полагат всички усилия за 
спазване на насоките. 

2. В насоките е представено становището на Европейския банков орган (ЕБО) за 
подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това 
как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, както 
са определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят 
тези насоки, следва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин 
(напр. като изменят своята правна рамка или надзорните си процеси), включително 
когато насоките са насочени основно към институциите. 

Изисквания за докладване 

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 16.01.2023 
компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват 
настоящите насоки, а в противен случай — да изложат причините за неспазването им. При 
липса на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват 
насоките. Уведомленията следва да се изпращат чрез формуляра, достъпен на уебсайта 
на ЕБО, като се посочи референтен номер „EBA/GL/2022/12“. Уведомленията следва да 
бъдат подадени от лица, оправомощени да докладват за спазването от името на своите 
компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването също трябва да бъде 
докладвана на ЕБО. 

4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3. 

 

 
1  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на 
Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12). 
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2. Адресати 

5. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, както са определени в 
член 4, параграф 2, подточка i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и за финансовите 
институции, спрямо които се прилагат настоящите насоки. Определените органи, 
посочени в член 131, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, различни от компетентните 
органи, се насърчават да прилагат настоящите насоки. Както компетентните, така и 
определените органи са посочени в настоящите насоки като „относимите органи“. 

 

3. Въвеждане 

Датата на прилагане 

6. Настоящите насоки се прилагат от 16.01.2023. 

 

4. Насоки за изменение 

7.  EBA/GL/2020/14 се изменят както следва: 
 

(а)  Към раздел 4 се добавя следната точка 10а: 
 

„В съответствие с член 131, параграф 2а от Директива 2013/36/ЕС, в който се 
изисква допълнителна методика за идентифициране, изключваща трансгранични 
дейности в рамките на Единния механизъм за преструктуриране, и в 
съответствие с международното споразумение на Базелския комитет от 31 май 
2022 г. за признаване на напредъка, постигнат в развитието на Европейския 
банков съюз, елементите от данни, които са от значение за изчисляването на 
коригираните показатели за трансгранична дейност по отношение на 
институции със седалище в държави членки, участващи в Единния механизъм за 
преструктуриране, следва да се считат за част от показателите за 
трансгранична дейност, а не като спомагателни или поясняващи елементи от 
методологията за идентифициране на Г-СЗИ и за разпределяне на 
подкатегориите.“ 
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