SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI
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Smernice
o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23
Direktive 2014/59/EU

POTRDITEV SKLADNOSTI S SMERNICAMI

Smernice organa EBA o določitvi
pogojev za finančno podporo v skupini
Vloga teh smernic
1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 1. V
skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne
institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje smernic.
2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v
Evropskem sistemu finančnega nadzora in o tem, kako bi bilo treba zakonodajo Unije
uporabljati na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010,
za katere smernice veljajo, bi jih morali upoštevali tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse
(npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice
namenjene predvsem institucijam.

Dolžnost poročanja
3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 08.02.2016
organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi
smernicami, ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če pristojni organi do tega
roka ne bodo poslali uradnega obvestila, bo organ EBA štel, da jih ne upoštevajo. Uradna
obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, na elektronski
naslov compliance@eba.europa.eu z navedbo sklica „EBA/GL/2015/17“. Predložiti jih morajo
osebe, ki so pooblaščene za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu
EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic.
4. Uradna obvestila bodo v skladu s členom 16(3) objavljena na spletni strani organa EBA
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Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
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Naslov I – Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev
pojmov
1. Predmet urejanja
Te smernice določajo pogoje iz točk (b), (d), (f), (g) in (h) člena 23(1) Direktive 2014/59/EU.
2. Opredelitev pojmov
(a) „Subjekt, ki zagotovi podporo“ je subjekt v skupini, ki zagotovi finančno podporo.
(b) „Subjekt, ki prejme podporo“ je subjekt v skupini, ki prejme finančno podporo.
(c) „Zahteva po skupnem blažilniku“ je zahteva, opredeljena v točki (6) člena 128
Direktive 2013/36/EU.
(d) „Podrejena družba“ je družba, opredeljena v točki (16) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
(c) „Glavnica“ je (i) glavnica posojila, če se finančna podpora zagotovi v obliki posojila; (ii)
obveznost subjekta, ki prejme podporo, na podlagi uveljavljanja jamstva ali izvrši vrednostni papir,
če se finančna podpora zagotovi v obliki jamstva ali vrednostnega papirja.
(d) „Najboljša korist“ bi se morala razumeti v skladu z opisom iz točke (b) člena 19(7)
Direktive 2014/59/EU.

Naslov II – Določitev pogojev za finančno podporo v skupini
3. Pristojni organ in subjekt, ki zagotovi podporo, bi morala pri ugotavljanju, ali je zagotovitev
finančne podpore namenjena ohranitvi ali ponovni vzpostavitvi finančne stabilnosti skupine
kot celote, analizirati in primerjati:
(a)

neposredne in posredne splošne koristi za skupino kot celoto (tj. znesek koristi za vsak
subjekt v skupini), ki nastanejo zaradi ponovne vzpostavitve finančne trdnosti
subjekta, ki prejme podporo, pričakovano skupno tveganje za finančni položaj
skupine, če se podpora ne bi zagotovila, tveganje neizpolnjevanja obveznosti
subjekta, ki prejme podporo, v takem primeru ter

(b)

tveganja za skupino, ki nastanejo zaradi zagotovitve finančne podpore, vključno s
kreditnim tveganjem subjekta, ki prejme podporo, in izgubo za skupino v primeru
neizpolnjevanja obveznosti po prejemu podpore.

4. Pri ocenjevanju, ali je zagotovitev finančne podpore v interesu subjekta, ki zagotovi podporo,
bi morali pristojni organ in institucije analizirati in primerjati:
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(a)

neposredne in posredne splošne koristi za subjekt, ki zagotovi podporo, ki nastanejo
zaradi ponovne vzpostavitve finančne trdnosti subjekta, ki prejme podporo,
pričakovano skupno tveganje za finančni položaj subjekta, ki zagotovi podporo, če se
podpora ne bi zagotovila, tveganje neizpolnjevanja obveznosti subjekta, ki prejme
podporo, v takem primeru ter

(b)

tveganja za subjekt, ki zagotovi podporo, ki nastanejo zaradi zagotovitve finančne
podpore, vključno s kreditnim tveganjem subjekta, ki prejme podporo, in izgubo za
subjekt, ki zagotovi podporo, v primeru neizpolnjevanja obveznosti po prejemu
podpore. Analiza kreditnega tveganja subjekta, ki prejme podporo, bi morala temeljiti
na elementih iz člena 2 regulativnega tehničnega standarda, ki določa pogoje za
finančno podporo v skupini v skladu s členom 23 Direktive 2014/59/EU. To ne posega
v možnost, da pristojni organ, odgovoren za subjekt, ki zagotovi podporo, prouči
dodatne pomembne elemente, ki bi jih subjekt, ki zagotovi podporo, obravnaval v
bonitetni oceni pri sprejemanju odločitve o dodelitvi posojila na podlagi vseh
informacij, ki so na voljo subjektu, ki zagotovi podporo, za vsak primer posebej za
namen primerjalne analize koristi in tveganj.

5. Pri analizi iz odstavkov 3 in 4 bi bilo treba upoštevati zahteve glede trdne kapitalske osnove in
upravljanja likvidnosti na ravni posameznega subjekta in skupine ter vse obstoječe notranje
politike in postopke za upravljanje in omejevanje poslov znotraj skupine. Analiza bi morala
vključevati morebitno škodo za franšizo, refinanciranje in ugled ter koristi, ki izhajajo iz
učinkovite uporabe in zamenljivosti kapitala skupine ter pogojev refinanciranja. Institucije bi
morale oceniti denarno vrednost stroškov in koristi, ki niso količinsko opredeljeni, če je to
mogoče.
6. Pri ocenjevanju, ali se lahko upravičeno pričakuje, da bosta nadomestilo za finančno podporo
in glavnica plačana na ustrezna datuma zapadlosti, bi morala subjekt, ki zagotovi podporo, in
pristojni organ izvesti ustrezno analizo vseh dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na zmožnost
subjekta, ki prejme podporo, da izpolni navedene obveznosti ali morebitne obveznosti na
zadevne datume zapadlosti, in kreditnega tveganja subjekta, ki prejme podporo, pri čemer bi
morala upoštevati zlasti:
(a)

ali so kapitalske in likvidnostne potrebe subjekta, ki prejme podporo, opredeljene z
opisom njegovega kapitalskega in likvidnostnega položaja ter projekcijo kapitalskih in
likvidnostnih potreb, dovolj dolgo krite, pri čemer se upoštevajo vsi ustrezni viri, s
katerimi bi se lahko izpolnile te potrebe;

(b)

ali lahko načrtovani ukrepi za prestrukturiranje subjekta, ki prejme podporo, ter
spremembo poslovnega modela in upravljanje tveganj učinkovito podpirajo ponovno
vzpostavitev finančnega položaja subjekta, ki prejme podporo, v skladu z načrtovanim
časovnim načrtom in ali omogočajo odplačilo glavnice in nadomestila v celoti na njuna
datuma zapadlosti in
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(c)

analizo finančnega položaja subjekta, ki prejme podporo, ter notranjih in zunanjih
vzrokov za finančne težave, zlasti poslovnega modela in upravljanja tveganj subjekta,
ki prejme podporo, ter pretekle, trenutne in pričakovane tržne pogoje, ki podpirajo
ugotovitve iz točk (a) in (b).

Osnovne predpostavke v opisih in projekcijah iz točk od (a) do (c) bi morale biti usklajene in
verjetne, poleg tega pa bi morale upoštevati izjemne pogoje subjekta, ki prejme podporo,
trenutne tržne pogoje in morebiten neugoden razvoj. Pristojni organ bi moral upoštevati
informacije in ocene, ki jih zagotovi pristojni organ, odgovoren za subjekt, ki prejme podporo.
7. Pri ocenjevanju, ali bi zagotovitev finančne podpore ogrozila finančno stabilnost, zlasti v državi
članici subjekta v skupini, ki zagotovi podporo, bi morala subjekt, ki zagotovi podporo, in
pristojni organ analizirati vsaj naslednje dejavnike:
(a)

pomembnost subjekta, ki zagotovi podporo, za finančno stabilnost države članice, v
kateri ima sedež, drugih držav članic in Unije, pri čemer je treba upoštevati odvisnosti
med subjektom, ki zagotovi podporo, in drugimi subjekti, ki so pomembni za finančno
stabilnost, zlasti s članstvom v institucionalni shemi za zaščito vlog v skladu s
členom 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(b)

finančno stanje subjekta, ki zagotovi podporo, in članov skupine, ki so pomembni za
njegovo stabilnost;

(c)

verjetnost, da bo prihodnji razvoj dogodkov negativno vplival na subjekt, ki zagotovi
podporo, ali na člane skupine, ki so pomembni za stabilnost subjekta, ki zagotovi
podporo, ali na finančno stabilnost države članice, v kateri ima sedež subjekt, ki
zagotovi podporo, drugih držav članic ali Unije in

(d)

tveganje, da bo subjekt, ki zagotovi podporo, zaradi zagotovitve podpore izgubil
likvidnost ali sredstva, ki bodo potrebna za zagotovitev podpore drugim članom
skupine, ki so pomembni za stabilnost skupine in finančno stabilnost v bližnji
prihodnosti.

8. Pristojni organ bi moral pri analizi učinkov na finančno stabilnost v državi članici, v kateri ima
subjekt, ki prejme podporo, dovoljenje, upoštevati informacije in ocene, ki jih zagotovi pristojni
organ, odgovoren za subjekt, ki prejme podporo.
9. V zvezi s skladnostjo s kapitalskimi zahtevami iz Direktive 2013/36/EU, vključno s
členom 104(2) Direktive 2013/36/EU, in z morebitno kršitvijo teh zahtev z zagotovitvijo
finančne podpore bi morali subjekti, ki zagotovijo podporo, in pristojni organi uporabljati
naslednja načela:
(a)

Subjekt, ki zagotovi podporo, bi moral pristojnemu organu predložiti obrazloženo
izjavo, da institucija izpolnjuje te kapitalske zahteve in da se zaradi zagotovitve
podpore količnik kapitalske ustreznosti subjekta, ki zagotovi podporo, ne bi zmanjšal
5

POTRDITEV SKLADNOSTI S SMERNICAMI

na raven, na kateri zahteva po skupnem blažilniku ne bi bila več izpolnjena, ali pa bi
moral subjekt, ki zagotovi podporo, zaprositi za dovoljenje za neskladnost s temi
zahtevami.
(b)

Če subjekt, ki zagotovi podporo, ne izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku oziroma
če bi se zaradi zagotovitve podpore zmanjšal količnik kapitalske ustreznosti subjekta,
ki zagotovi podporo, na raven, na kateri zahteva po skupnem blažilniku ne bi bila več
izpolnjena, bi moral pristojni organ na podlagi načrta za ohranitev kapitala za subjekt,
ki zagotovi podporo, sprejeti odločitev, ali bo kljub tej neskladnosti dovolil zagotovitev
podpore. Zagotovitev podpore bi morala biti usklajena z načrtom za ohranitev
kapitala.

(c)

Pri ocenjevanju, ali naj se ob upoštevanju načrta za ohranitev kapitala dovoli
zagotovitev podpore kljub neskladnosti z zgoraj navedenimi zahtevami, bi moral
pristojni organ oceniti verjetnost načrta za ohranitev kapitala in upoštevati zlasti
naslednje:

(d)

i)

pričakovani časovni načrt za ponovno vzpostavitev navadnega lastniškega
temeljnega kapitala subjekta, ki zagotovi podporo;

ii)

materialnost kapitalskega primanjkljaja;

iii)

najboljšo korist subjekta, ki zagotovi podporo, vključno s posrednimi koristmi, ki
so posledica stabilizacije skupine kot celote;

iv)

namen zadevnih kapitalskih blažilnikov ter

v)

tveganja in koristi dovoljenja za finančno stabilnost.

Brez poseganja v točke (a), (b) in (c) zgoraj bi moral pristojni organ, če je subjekt, ki
zagotovi podporo, podrejena družba subjekta, ki prejme podporo, ali če sta subjekt, ki
zagotovi podporo, in subjekt, ki prejme podporo, podrejeni družbi istega subjekta v
skupini, pri ocenjevanju, ali bo kljub neskladnosti s temi zahtevami dovolil zagotovitev
podpore, upoštevati tudi, ali je zagotovitev finančne podpore potrebna za
preprečitev:
i)

propada subjekta, ki prejme podporo, ki bi bil v nasprotnem primeru verjeten;

ii)

destabilizacije skupine kot celote, ki bi bila posledica tega propada, in

iii)

negativnih učinkov na finančno stabilnost, ki bi nastali zaradi destabilizacije
skupine.

Pristojni organ bi moral upoštevati informacije, ki jih zagotovi pristojni organ,
odgovoren za subjekt, ki prejme podporo.
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(e)

Če pristojni organ kljub neskladnosti dovoli zagotovitev podpore subjektu, ki zagotovi
podporo, bi moral v svojem sklepu določiti najdaljše trajanje in pogoje dovoljenja
kljub neskladnosti.

(f)

Točke od (a) do (e) ne posegajo v kakršne koli opustitve v skladu s členom 7 ali 15
Uredbe (EU) št. 575/2013.

10. V zvezi s skladnostjo z likvidnostnimi zahtevami iz Direktive 2013/36/EU, vključno s
členom 105 Direktive 2013/36/EU, bi morali subjekti, ki zagotovijo podporo, in pristojni organi
uporabljati naslednja načela:
(a)

Subjekt, ki zagotovi podporo, bi moral pristojnemu organu bodisi predložiti
obrazloženo izjavo, da institucija izpolnjuje veljavne likvidnostne zahteve in da
zagotovitev podpore ne bo povzročila takega likvidnostnega odliva, da ne bodo
izpolnjenje veljavne likvidnostne zahteve iz členov 86 in 105 Direktive 2013/36/EU,
bodisi bi moral subjekt, ki zagotovi podporo, zaprositi za dovoljenje za neskladnost s
temi zahtevami.

(b)

Če subjekt, ki zagotovi podporo, ne izpolnjuje veljavnih likvidnostnih zahtev ali bi
zagotovitev podpore povzročila tak likvidnostni odliv, da ne bi bile več izpolnjene
veljavne zahteve iz členov 86 in 105 Direktive 2013/36/EU, bi moral pristojni organ
sprejeti določitev, ali bo kljub temu neskladju dovolil zagotovitev podpore. V tem
primeru bi morale institucije pristojnemu organu predložiti načrt za odpravo
neskladnosti.

(c)

Pri ocenjevanju, ali naj se zagotovitev podpore dovoli kljub neskladnosti z zgoraj
navedenimi zahtevami, bi moral pristojni organ upoštevati naslednje:

(d)

i)

obdobje, v katerem subjekt, ki zagotovi podporo, ne upošteva ustreznih limitov
likvidnosti;

ii)

materialnost neskladnosti;

iii)

načrt za odpravo neskladnosti subjekta, ki zagotovi podporo;

iv)

najboljšo korist subjekta, ki zagotovi podporo, vključno s posrednimi koristmi, ki so
posledica stabilizacije skupine kot celote, ter

v)

tveganja in koristi dovoljenja za finančno stabilnost.
Brez poseganja v točke (a), (b) in (c) zgoraj bi moral pristojni organ, če je subjekt, ki
zagotovi podporo, podrejena družba subjekta, ki prejme podporo, ali če sta subjekt, ki
zagotovi podporo, in subjekt, ki prejme podporo, podrejeni družbi istega subjekta v
skupini, pri ocenjevanju, ali bo kljub neskladnosti dovolil zagotovitev podpore,
upoštevati tudi, ali je zagotovitev finančne podpore potrebna za preprečitev:
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i)

propada subjekta, ki prejme podporo, ki bi bil v nasprotnem primeru verjeten;

ii)

destabilizacije skupine kot celote, ki bi bila posledica tega propada, vključno s
posrednimi koristi, ki nastanejo zaradi stabilizacije skupine kot celote, in

iii)

negativnih učinkov na finančno stabilnost, ki bi nastali zaradi destabilizacije
skupine.
Pristojni organ bi moral upoštevati informacije, ki jih zagotovi pristojni organ,
odgovoren za subjekt, ki prejme podporo.

(e)

Če pristojni organ kljub neskladnosti s katerimi koli navedenimi likvidnostnimi
zahtevami dovoli zagotovitev podpore subjektu, ki zagotovi podporo, bi moral v
svojem sklepu določiti najdaljše trajanje in pogoje dovoljenja kljub neskladnosti.

(f)

Točke od (a) do (e) zgoraj ne posegajo v kakršne koli opustitve likvidnostnih zahtev v
skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 575/2013.

11. Pri ugotavljanju, ali je zagotovitev finančne podpore skladna z zahtevami glede velikih
izpostavljenosti iz Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013, bi morali subjekti, ki
zagotovijo podporo, in pristojni organ oceniti:
(a)

ali subjekt, ki zagotovi podporo, ob zagotovitvi podpore izpolnjuje zahteve ustreznih
določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so povezane z velikimi izpostavljenostmi,
vključno z vsako nacionalno zakonodajo, s katero se uveljavljajo možnosti, določene v
njej, in

(b)

ali bo subjekt, ki zagotovi podporo, po zagotovitvi podpore izpolnjeval zahteve
ustreznih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so povezane z velikimi
izpostavljenostmi, vključno z vsako nacionalno zakonodajo, s katero se uveljavljajo
možnosti, določene v njej.

12. Če zaradi zagotovitve podpore subjekt, ki zagotovi to podporo, ne bi bil več skladen z
ustreznimi omejitvami iz Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so povezane z velikimi izpostavljenostmi,
vključno z vso nacionalno zakonodajo ali splošno veljavnimi nadzornimi odločitvami, s katerimi
se uveljavljajo možnosti, določene v navedenih določbah, bi moral pristojni organ sprejeti
sklep, ali bo kljub tej neskladnosti dovolil zagotovitev podpore, pri čemer mora upoštevati
naslednje:
(a)

obdobje, v katerem subjekt, ki zagotovi podporo, ni skladen z ustreznimi limiti
izpostavljenosti;

(b)

materialnost neskladnosti;

(c)

načrt za odpravo neskladnosti subjekta, ki zagotovi podporo;
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(d)

najboljšo korist subjekta, ki zagotovi podporo, vključno s posrednimi koristmi, ki so
posledica stabilizacije skupine kot celote, ter

(e)

tveganja in koristi dovoljenja za finančno stabilnost.

Če pristojni organ za subjekt, ki zagotovi podporo, dovoli zagotovitev podpore kljub kršitvi
katere koli zahteve glede velikih izpostavljenosti, bi moral v svojem sklepu določiti najdaljše
trajanje in pogoje dovoljenja kljub neskladnosti.

Naslov III – Končne določbe in izvajanje
Te smernice se uporabljajo od [vstavi datum: dva meseca in dan po objavi vseh prevodov smernic
v vseh jezikih EU na spletni strani organa EBA].
Smernice bi bilo treba pregledati v enem letu od datuma začetka njihove uporabe.
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