
USMERNENIA, KTORÝMI SA MENIA USMERNENIA EBA/GL/2018/10 
 

 1 

EBA Public 

 

 

EBA/GL/2022/13 

12. október 2022 

 

 

Usmernenia, 

ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/10 k zverejňovaniu 
problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou 

 
  



USMERNENIA, KTORÝMI SA MENIA USMERNENIA EBA/GL/2018/10 
 

 2 

EBA Public 

1. Povinnosti týkajúce sa dodržiavania 
súladu a podávania správ 

Štatút týchto usmernení 

1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/20101. 
Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 príslušné orgány a finančné inštitúcie 
vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení. 

2. V usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k náležitým 
postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo k spôsobu, akým sa 
má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, majú uvedené 
usmernenia dodržiavať tak, že ich vhodným spôsobom začlenia do svojich postupov (napr. 
zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú usmernenia 
určené predovšetkým inštitúciám. 

Požiadavky na podávanie správ 

3.  V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť 
EBA, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo majú v úmysle dodržať, alebo v opačnom prípade 
musia uviesť dôvody ich nedodržania do 16.01.2023. Ak do tohto termínu nebude doručené 
žiadne oznámenie, orgán EBA bude predpokladať, že ich príslušné orgány nedodržiavajú. 
Oznámenia sa majú zaslať prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle EBA 
s uvedením referenčného čísla „EBA/GL/2022/13“. Oznámenia majú predkladať osoby, ktoré 
sú oprávnené podávať správy o dodržiavaní usmernení v mene svojich príslušných orgánov. 
Akákoľvek zmena stavu dodržiavania usmernení sa musí takisto oznámiť orgánu EBA. 

4. Oznámenia budú uverejnené na webovom sídle EBA v súlade s článkom 16 ods. 3. 

 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán 
dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie 
Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12). 
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2. Vykonávanie 

Dátum začiatku uplatňovania 

5. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2022. 

3. Zmeny 

6. Odsek 6 v časti 2 usmernení EBA/GL/2018/10 sa mení takto: 

Tieto usmernenia platia pre úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú všetky alebo niektoré z 
požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených vo ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 
v súlade s článkami 6, 10 a 13 rovnakého nariadenia a ktoré sú klasifikované ako: 

a. malé a menej zložité inštitúcie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 145 nariadenia 
(EÚ) 575/2013, ktoré sú kótované inštitúcie, a 

b. ostatné inštitúcie (t. j. inštitúcie, ktoré nie sú veľké alebo malé a menej zložité 
inštitúcie), ktoré sú nekótované inštitúcie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 148 
nariadenia (EÚ) 575/2013. 

7. Odsek 9 v časti 2 usmernení EBA/GL/2018/10 sa mení takto: 

Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1093/2010 a úverovým inštitúciám, ktoré sú klasifikované ako: 

a. malé a menej zložité inštitúcie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 145 nariadenia 
(EÚ) 575/2013, ktoré sú kótované inštitúcie, a 

b. ostatné inštitúcie (t. j. inštitúcie, ktoré nie sú veľké alebo malé a menej zložité 
inštitúcie), ktoré sú nekótované inštitúcie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 148 
nariadenia (EÚ) 575/2013. 


