
 
 
 

 SK ECB-PUBLIC  
 

EURÓPSKY VÝBOR PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ 

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ 

z 26. júla 2021, 

ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení 
makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite 

(ECB/2021/6) 

 

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ, 

 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o 
makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru 

pre systémové riziká1, a najmä na jeho článok 3 a články 16 až 18, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/20122, a najmä na 

jeho článok 458 ods. 8, 

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, 
ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká3, a najmä na jeho články 18 

až 20, 

 

keďže:  

(1) S cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia makroprudenciálnej politiky účinné a jednotné, 

je dôležité, aby popri povinnej reciprocite podľa právnych predpisov Únie existovala aj dobrovoľná 
reciprocita. 

(2) Účelom rámca pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanoveného v 

odporúčaní Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/24 je zabezpečiť, aby sa všetky 
opatrenia makroprudenciálnej politiky založené na expozícii, ktoré boli aktivované v jednom 

členskom štáte, recipročne uplatňovali v ostatných členských štátoch.  

(3) Na základe žiadosti, ktorú Vysoká rada pre finančnú stabilitu (Haut Conseil de stabilité financière) 
predložila podľa článku 458 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ako francúzsky určený orgán na 

účely článku 458 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, generálna rada Európskeho výboru pre systémové 

 
1 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4. 
4  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 z 15. decembra 2015 o posudzovaní 

cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, 
s. 9). 
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riziká (ESRB) vydala odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2018/85 s cieľom 

zahrnúť prísnejšie vnútroštátne opatrenie týkajúce sa požiadaviek na veľkú majetkovú angažovanosť 

stanovené v článku 392 a článku 395 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [ako sa uvádza v článku 
458 ods. 2 písm. d) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013] do zoznamu opatrení makroprudenciálnej 

politiky, ktoré sa odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2. 

(4) Existujúce prísnejšie vnútroštátne opatrenie ukladá prísnejšie limity veľkej majetkovej angažovanosti 
(5 % prípustného kapitálu), pokiaľ ide o vysoko zadlžené veľké nefinančné korporácie so sídlom vo 

Francúzsku, pre francúzske globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo 

významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie dotknutej 

inštitúcie.  

(5) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8766 sa zaviedli zmeny požiadaviek na veľkú 

majetkovú angažovanosť stanovených v článku 392 a článkoch 395 až 403 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013. Konkrétne musia inštitúcie od 28. júna 2021 vypočítať veľkú majetkovú angažovanosť 

voči kapitálu Tier 1 s výnimkou kapitálu Tier 2. Existujúce prísnejšie vnútroštátne opatrenie bolo 

zodpovedajúcim spôsobom upravené.  

(6) Odporúčanie ESRB/2015/2 by sa preto malo zmeniť tak, aby odrážalo zmeny existujúceho 

prísnejšieho vnútroštátneho opatrenia,  

 

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE: 

 

Oddiel I 

Zmeny 

 

Odporúčanie ESRB/2015/2 sa mení takto: 

1. V oddiele 1 sa odporúčanie C bod 1 nahrádza takto: 

„1.  Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili opatrenia makroprudenciálnej 

politiky prijaté inými príslušnými orgánmi a odporúčané na reciprocitu ESRB. Odporúča sa 

recipročne uplatniť tieto opatrenia, ako je to bližšie opísané v prílohe: 

 

Belgicko: 

— navýšenie rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami 

určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku, ktoré sa uplatňuje v súlade s 

článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úverové 

 
5  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2018/8 z streda, 5. decembra 2018, ktorým sa mení 

odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich 
dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 39, 1.2.2019, s. 1). 

6  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné 
zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, 
expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie 
správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 1). 
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inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Belgicku a ktoré na výpočet regulatórnych 

kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch, pričom toto 

navýšenie sa skladá z: 
a) paušálneho navýšenia rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov a 

b) pomerného navýšenia rizikovej váhy, ktoré predstavuje 33 percent z expozíciami 

váženej priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio 
retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, 

ktoré sa nachádzajú v Belgicku. 

 

Francúzsko: 

sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia 

(EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným 
korporáciám so sídlom vo Francúzsku na 5 % kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje v súlade 

s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne 

systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) na 

najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie; 

 

Luxembursko:  

— právne záväzné limity, ktoré sa uplatňujú na pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti 

(ďalej len ‚limity LTV‘) pri nových hypotekárnych úveroch na nehnuteľnosti na bývanie 

nachádzajúce sa v Luxembursku, s rôznymi limitmi LTV, ktoré sa uplatňujú na rôzne 
kategórie dlžníkov:  

a) limit LTV vo výške 100% pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné 

obydlie;  
b) limit LTV vo výške 90% pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí nenadobúdajú 

prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne prostredníctvom 

portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15% portfólia nových hypoték 
poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 

90%, ale pod maximálnou hodnotou 100%;  

— c) limit LTV vo výške 80% pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na 

účely prenájmu). 

 

Nórsko:  

— požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre expozície v Nórsku vo 

výške 4,5%, ktorá sa v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ uplatniteľnej na 

Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore (*) (Dohoda o EHP) (ďalej len „smernica o kapitálových 

požiadavkách uplatniteľná na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020“) uplatňuje na všetky 

úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku; 
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— požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 20% pre expozície 

v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 

2 písm. d) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 
1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o EHP (ďalej len „nariadenie o kapitálových 

požiadavkách uplatniteľné na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020“) uplatňuje na 

úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet 
regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných 

ratingoch (ďalej len „prístup IRB“); 

— požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 35% pre expozície 
v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 

ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na 

Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo 
udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek 

používajú prístup IRB. 

 

Švédsko: 

—  minimálna úroveň expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh 

uplatňovaných na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami voči 
dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku vo výške 25 %, ktorá sa vzťahuje na 

každú jednotlivú inštitúciu a ktorá sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) 

nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené 
povolenie vo Švédsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek 

používajú prístup založený na interných ratingoch.“ 

___________ 

(*) Ú. v. EÚ L 1, 3.1.1994, s. 3.“; 

2. Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto odporúčaniu. 

 

 

Vo Frankfurte nad Mohanom, 26. júla 2021 

 

 

 

Vedúci sekretariátu ESRB v mene generálnej rady ESRB 

Francesco MAZZAFERRO  
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PRÍLOHA 

 

Príloha k odporúčaniu ECB/2015/2 sa nahrádza takto: 

 

„Príloha 

 

 

Belgicko 

Navýšenie rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na 
bývanie nachádzajúcimi v Belgicku, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) 
bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené 
povolenie v Belgicku. Toto navýšenie sa skladá z dvoch zložiek: 

a) paušálneho navýšenia rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov a 
 

b) pomerného navýšenia rizikovej váhy, ktoré predstavuje 33 percent z expozíciami váženej 
priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio retailových expozícií 
zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku. 

 

I.  Opis opatrenia 

1. Belgické opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) 

č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie v 
Belgicku, pozostáva z navýšenia rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené 

nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku, ktoré sa skladá z dvoch 

zložiek: 
 

a) Prvá zložka pozostáva z navýšenia rizikovej váhy o 5 percentuálnych bodov pre 

retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúce 
sa v Belgicku, ktorá sa získa po vypočítaní druhej časti navýšenia rizikovej váhy v 

súlade s písm. b). 

b) Druhá zložka pozostáva z navýšenia rizikovej váhy o 33 percent z expozíciami váženej 
priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio retailových expozícií 

zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku. 

Expozíciami váženou priemernou hodnotou je priemerná hodnota rizikových váh 
jednotlivých úverov vypočítaná v súlade s článkom 154 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 

vážená príslušnou hodnotou expozícií. 

 

II.  Reciprocita 

2. V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov odporúča, aby uvedené belgické opatrenie v lehote stanovenej v 
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odporúčaní C bode 3 recipročne uplatnili na v Belgicku sa nachádzajúce pobočky úverových 

inštitúcií s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. 

3. Príslušným orgánom sa odporúča, aby uvedené belgické opatrenie recipročne uplatnili na 
úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a 

ktoré majú priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie, 

ktoré sa nachádzajú v Belgicku. V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom 
odporúča, aby uplatnili rovnaké opatrenie ako to, ktoré v Belgicku zaviedol aktivačný orgán, a 

to v lehote uvedenej v odporúčaní C bode 3. 

4. Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným 
orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej 

politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to 

vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII 
kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať 

zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v 

Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

III.  Prah významnosti 

5. Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi 
reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR, 

ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu.  

6. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány 
dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým 

bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých retailové expozície zabezpečené 

nehnuteľnosťami určenými na bývanie v Belgicku nedosahujú prah významnosti vo výške 2 
miliardy EUR. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné orgány monitorovať 

významnosť expozícií a odporúča sa, aby belgické opatrenie v prípade prekročenia prahu 

významnosti vo výške 2 miliardy EUR uplatňovali na predtým oslobodené jednotlivé úverové 
inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. 

7. Ak v dotknutých členských štátoch neexistujú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo 

v týchto členských štátoch udelené povolenie a ktoré by mali pobočky, ktoré sa nachádzajú v 
Belgicku, alebo ktoré by mali priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami 

určenými na bývanie v Belgicku a zároveň by mali na belgickom trhu s nehnuteľnosťami 

expozície vo výške 2 miliardy EUR alebo vyššie, príslušné orgány dotknutých členských štátov 
sa môžu v súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že 

nebudú recipročne uplatňovať belgické opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány 

sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby belgické opatrenie recipročne uplatnili v 
prípade, že úverová inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 2 miliardy 

EUR. 

8. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo 
výške 2 miliardy EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány 

uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa 
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potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne 

uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti. 

 

Francúzsko 

Sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so 
sídlom vo Francúzsku na 5% kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. 
d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak 
systémovo významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie. 

 

I.  Opis opatrenia 

1. Francúzske opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia 
(EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na G-SII a O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej 

konsolidácie (nie na subkonsolidovanej úrovni), pozostáva zo sprísnenia limitu veľkej 

majetkovej angažovanosti na 5% ich kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje na expozície voči 

vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku. 

2. Nefinančná korporácia je vymedzená ako fyzická alebo právnická osoba podľa súkromného 

práva, ktorá má sídlo vo Francúzsku, a ktorá na svojej úrovni a na najvyššej úrovni 
konsolidácie patrí do sektora nefinančných korporácií, ktorý je vymedzený v bode 2.45 prílohy 

A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013. 

3. Opatrenie sa uplatňuje na expozície voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku 

a na expozície voči skupinám prepojených nefinančných korporácií takto: 

a)  V prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených 

nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, sa 
opatrenie uplatňuje na súčet čistých expozícií voči skupine a všetkým jej prepojeným 

subjektom v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; 

b)  V prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených 
nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, 

sa opatrenie uplatňuje na súčet: 

i) expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku; 
ii) expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré nefinančné 

korporácie uvedené v bode i) priamo alebo nepriamo kontrolujú v zmysle článku 

4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a 
iii) expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré sú ekonomicky 

závislé od nefinančných korporácií uvedených v bode i) v zmysle článku 4 ods. 1 

bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 

Nefinančné korporácie, ktoré nemajú sídlo vo Francúzsku, a ktoré nie sú dcérskou 

spoločnosťou nefinančnej korporácie so sídlom vo Francúzsku alebo od nej ekonomicky 
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závislým subjektom, a ktoré priamo alebo nepriamo nekontroluje nefinančná korporácia so 

sídlom vo Francúzsku, preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia. 

V súlade s článkom 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa opatrenie uplatňuje po 
zohľadnení účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 

399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 

4. G-SII alebo O-SII musí považovať nefinančnú korporáciu so sídlom vo Francúzsku za veľkú, 
ak sa jej pôvodná expozícia voči nefinančnej korporácii alebo voči skupine prepojených 

nefinančných korporácií v zmysle odseku 3 rovná alebo je vyššia než 300 miliónov EUR. 

Hodnota pôvodnej expozície sa vypočíta v súlade s článkami 389 a 390 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek 

uvedených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ako sa vykazuje v súlade s 

článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (**). 

5. Nefinančná korporácia sa považuje za vysoko zadlženú, ak ukazovateľ finančnej páky 

presahuje 100 % a ukazovateľ krytia finančných nákladov je nižší ako 3, a to pri výpočte na 

najvyššej úrovni konsolidácie skupiny uskutočnenom takto: 

a) Ukazovateľ finančnej páky je pomer medzi celkovým dlhom bez hotovosti a vlastným 

kapitálom a 

b) Ukazovateľ krytia finančných nákladov je pomer medzi hrubým príjmom zvýšeným o 
prevádzkové dotácie po odpočítaní: i) miezd; ii) prevádzkových daní a poplatkov; iii) 

iných čistých bežných prevádzkových nákladov s výnimkou čistých úrokov a podobných 

nákladov a iv) odpisov a amortizácie na jednej strane a na strane druhej úrokmi a 
podobnými nákladmi. 

 Ukazovatele sa vypočítajú na základe účtovných agregátov vymedzených v súlade s platnými 

normami a uvedených v účtovnej závierke nefinančnej korporácie overenej v prípade potreby 

audítorom. 

II.  Reciprocita 

6. Príslušným orgánom sa odporúča, aby francúzske opatrenie recipročne uplatnili na G-SII a O-
SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej 

konsolidácie. 

7. Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej 
politiky, v súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča po konzultácii 

s ESRB uplatniť opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého 

účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu. Príslušným 
orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do šiestich mesiacov od 

uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie. 
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III.  Prah významnosti 

8.  Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi 

reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený kombinovaný prah významnosti, ktorý sa 

skladá z: 

a) prahovej hodnoty vo výške 2 miliardy EUR pre celkové pôvodné expozície, ktoré majú 

G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej 
prudenciálnej konsolidácie voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií; 

b) prahovej hodnoty vo výške 300 miliónov EUR, ktorý sa uplatňuje na G-SII a O-SII s 

povolením na vnútroštátnej úrovni, ktoré dosahujú alebo prekračujú prahovú hodnotu 
uvedenú v písm. a) pre: 

i) jednotlivú pôvodnú expozíciu voči nefinančnej korporácii so sídlom vo 

Francúzsku; 
ii) súčet pôvodných expozícií voči skupine prepojených nefinančných korporácií so 

sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, vypočítaný v súlade s 

odsekom 3 písm. a); 
iii) súčet pôvodných expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo 

Francúzsku, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so 

sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, ako sú vykázané vo 
vzoroch C 28.00 a C 29.00 prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 

680/2014; 

c) Prahovej hodnoty vo výške 5 % kapitálu Tier 1 G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni 
konsolidácie pre expozície uvedené v písm. b) po zohľadnení účinku postupov 

zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 399 až 403 nariadenia 

(EÚ) č. 575/2013. 
Prahové hodnoty uvedené v odsekoch b) a c) sa uplatnia bez ohľadu na to, či príslušný subjekt 

alebo nefinančná korporácia sú alebo nie sú vysoko zadlžené. 

Hodnota pôvodnej expozície uvedenej v odsekoch a) a b) sa vypočíta v súlade s článkami 389 
a 390 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania 

kreditného rizika a výnimiek stanovených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, 

ako sa vykazuje v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014. 

9. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány 

dotknutého členského štátu oslobodiť G-SII alebo O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni 

na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie, ktoré neprekračujú kombinovaný 
prah významnosti uvedený v odseku 8. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné 

orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči 

francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s 
povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo 

Francúzsku, a odporúča sa, aby francúzske opatrenie v prípade prekročenia kombinovaného 

prahu významnosti uvedeného v odseku 8 uplatňovali na G-SII alebo O-SII s povolením na 
vnútroštátnej úrovni, ktoré boli predtým oslobodené. Príslušným orgánom sa tiež odporúča, 

aby ostatných účastníkov trhu v ich jurisdikcii upozornili na systémové riziká spojené so 



ECB-PUBLIC 

10 

zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo 

Francúzsku. 

10. Ak neexistujú G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie s 
povolením v dotknutých členských štátoch, ktoré by mali expozície voči francúzskemu sektoru 

nefinančných korporácií prekračujúce prah významnosti uvedený v odseku 8, príslušné 

orgány dotknutých členských štátov môžu podľa oddielu 2 ods. 2 bodu 1 odporúčania 
ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať francúzske opatrenie. V tomto 

prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením 

na vnútroštátnej úrovni voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj 
koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým 

nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, a odporúča sa, aby recipročne uplatňovali 

francúzske opatrenie, ak G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej 
konsolidácie prekročí kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8. Príslušným 

orgánom sa tiež odporúča, aby ostatných účastníkov trhu v ich jurisdikcii upozornili na 

systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými 

korporáciami so sídlom vo Francúzsku. 

11. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je kombinovaný prah 

významnosti uvedený v odseku 8 odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. 
Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej 

hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia 

recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti. 

 

Luxembursko: 

Právne záväzné limity, ktoré sa uplatňujú na pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (ďalej len 
‚limity LTV‘) pri nových hypotekárnych úveroch na nehnuteľnosti na bývanie nachádzajúce sa v 
Luxembursku, s rôznymi limitmi LTV, ktoré sa uplatňujú na rôzne kategórie dlžníkov:  

a) limit LTV vo výške 100% pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné 
obydlie;  

b) limit LTV vo výške 90% pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí 
nenadobúdajú prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne 
prostredníctvom portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15% portfólia 
nových hypoték poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote 
nehnuteľnosti nad 90%, ale pod maximálnou hodnotou 100%;  

c) limit LTV vo výške 80% pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na 
účely prenájmu). 

 

I. Opis opatrenia 

1. Luxemburské orgány aktivovali právne záväzné limity LTV pre nové hypotekárne úvery na 

nehnuteľnosti určené na bývanie nachádzajúce sa v Luxembursku. V nadväznosti na 
odporúčanie Výboru pre systémové riziká (Comité du Risque Systémique)(***) aktivovala 
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Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur 

Financier)(****) konajúca v súčinnosti s Banque centrale du Luxembourg limity LTV, ktoré sa líšia 

v rámci troch kategórií dlžníkov. Limity LTV pre každú z týchto troch kategórií sú takéto: 
a) limit LTV vo výške 100% pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné obydlie;  

b) limit LTV vo výške 90% pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí nenadobúdajú 

prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne prostredníctvom 
portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15% portfólia nových hypoték 

poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 90%, ale 

pod maximálnou hodnotou 100%;  
c) limit LTV vo výške 80% pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na účely 

prenájmu). 

2. LTV je pomer medzi súčtom všetkých úverov alebo tranží úverov, ktoré dlžník zabezpečil 
nehnuteľnosťami určenými na bývanie v čase poskytnutia úveru, a hodnotou nehnuteľnosti v 

rovnakom čase.  

3. Limity LTV sa uplatňujú nezávisle od druhu vlastníckeho práva (napr. úplné vlastníctvo, užívacie 
právo, holé vlastníctvo). 

4. Toto opatrenie sa vzťahuje na každého súkromného dlžníka, ktorý si berie hypotekárny úver na 

kúpu nehnuteľností určených na bývanie v Luxembursku na nekomerčné účely. Toto opatrenie 
sa uplatňuje aj vtedy, ak dlžník používa na uskutočnenie tejto transakcie právnu štruktúru, akou 

je realitná investičná spoločnosť, ako aj v prípade spoločných žiadostí. „Nehnuteľnosti určené 

na bývanie“ zahŕňajú stavebné pozemky bez ohľadu na to, či sa stavebné práce vykonávajú 
bezprostredne po kúpe alebo o niekoľko rokov neskôr. Toto opatrenie sa uplatňuje aj vtedy, ak 

sa dlžníkovi poskytne úver na kúpu nehnuteľnosti s dlhodobou nájomnou zmluvou. Nehnuteľnosť 

môže byť určená na bývanie vlastníka alebo na kúpu na účely prenájmu. 

 

II. Reciprocita 

5. Členským štátom, ktorých úverové inštitúcie, poisťovacie korporácie a subjekty vykonávajúce 
činnosti poskytovania úverov (hypotekárni veritelia) majú relevantné významné úverové 

expozície v Luxembursku prostredníctvom priamo poskytnutých cezhraničných úverov, sa 

odporúča, aby v ich jurisdikcii recipročne uplatnili luxemburské opatrenie. Ak v ich jurisdikcii nie 
je pre všetky relevantné cezhraničné expozície dostupné rovnaké opatrenie, príslušné orgány 

by mali uplatniť dostupné opatrenia, ktorých účinok najviac zodpovedá aktivovanému opatreniu 

makroprudenciálnej politiky.  
6. Členské štáty by mali oznámiť ESRB, že recipročne uplatnili luxemburské opatrenie alebo použili 

výnimky de minimis v súlade s odporúčaním D odporúčania ESRB/2015/2. Toto oznámenie by 

sa malo uskutočniť najneskôr jeden mesiac po prijatí recipročného opatrenia s použitím 
príslušného vzoru uverejneného na webovom sídle ESRB. ESRB uverejní oznámenia na svojom 

webovom sídle, čím verejnosti oznámi vnútroštátne rozhodnutia o reciprocite. Súčasťou 

takéhoto uverejnenia budú všetky výnimky, ktoré uplatnili členské štáty uplatňujúce reciprocitu, 
ako aj ich záväzok sledovať, či dochádza k únikom a v prípade potreby konať. 
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7. Členským štátom sa odporúča recipročne uplatniť opatrenia do troch mesiacov od uverejnenia 

tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.  

 

III. Prah významnosti 

8. Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis členskými štátmi uplatňujúcimi reciprocitu sú 

spolu s týmto opatrením stanovené dva prahy významnosti: prah významnosti, ktorý sa vzťahuje 
na každú jednotlivú krajinu, a prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. 

Prah významnosti pre celkové cezhraničné hypotekárne úvery poskytnuté do Luxemburska, 

ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú krajinu, je 350 mil. EUR, čo zodpovedá približne 1 % 
celkového hypotekárneho trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie v decembri 2020. Prah 

významnosti pre celkové cezhraničné hypotekárne úvery poskytnuté do Luxemburska, ktorý sa 

vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu, je 35 mil. EUR, čo zodpovedá približne 0,1% celkového 
hypotekárneho trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie v Luxembursku v decembri 2020. 

Reciprocita sa vyžaduje len vtedy, keď sa prekročí tak prahová hodnota pre jednotlivú krajinu, 

ako aj prahová hodnota pre jednotlivú inštitúciu. 

 

Nórsko 

— požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre expozície v Nórsku vo výške 
4,5%, ktorá sa v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ uplatniteľnej na Nórsko a v 
Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o Európskom hospodárskom priestore 
(Dohoda o EHP) (ďalej len ‚smernica o kapitálových požiadavkách uplatniteľná na Nórsko a v 
Nórsku k 1. januáru 2020‘) uplatňuje na všetky úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené 
povolenie v Nórsku; 

— požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 20% pre expozície v 
oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 písm. 
d) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 
podľa podmienok Dohody o EHP (ďalej len ‚nariadenie o kapitálových požiadavkách 
uplatniteľné na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020‘) uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým 
bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek 
používajú prístup založený na interných ratingoch (ďalej len ‚prístup IRB‘);  

— požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 35% pre expozície v 
oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 
písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v 
Nórsku k 1. januáru 2020 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v 
Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup IRB. 

 

I. Opis opatrení 

1. Finansdepartementet (nórske ministerstvo financií) zaviedlo od 31. decembra 2020 tri 

opatrenia, konkrétne: i) požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre 
expozície v Nórsku podľa článku 133 smernice o kapitálových požiadavkách uplatniteľnej na 
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Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020; ii) požiadavku na minimálnu úroveň priemernej rizikovej 

váhy pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku podľa článku 458 

ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a 
v Nórsku k 1. januáru 2020 a iii) požiadavku na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy 

pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku podľa článku 458 ods. 

2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v 

Nórsku k 1. januáru 2020. 

2. Požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika je stanovená na 4,5% a uplatňuje 

sa na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v 
Nórsku. Pre úverové inštitúcie, ktoré nepoužívajú rozšírený prístup IRB, je požiadavka na 

mieru vankúša na krytie systémového rizika pre všetky expozície stanovená vo výške 3% do 

31. decembra 2022; po tomto dátume je požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového 

rizika pre domáce expozície stanovená vo výške 4,5 %. 

3. Opatrenie predstavujúce požiadavku na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach 

určených na bývanie je požiadavkou na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre 
expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa vzťahuje na každú 

jednotlivú inštitúciu a uplatňuje sa na úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB. 

Požiadavka na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach sa týka expozíciami 
váženej priemernej rizikovej váhy v portfóliu nehnuteľností určených na bývanie. Expozície v 

oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku by sa mali chápať ako retailové expozície 

zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku v Nórsku. 

4. Opatrenie predstavujúce požiadavku na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach 

určených na podnikanie je požiadavkou na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre 

expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa vzťahuje na 
každú jednotlivú inštitúciu a uplatňuje sa na úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB. 

Požiadavka na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach sa týka expozíciami 

váženej priemernej rizikovej váhy v portfóliu nehnuteľností určených na podnikanie. Expozície 
v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku by sa mali chápať ako expozície voči 

podnikateľským subjektom zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku v 

Nórsku.  

II.  Reciprocita 

5. Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili nórske opatrenia pre expozície 

nachádzajúce sa v Nórsku v súlade s článkom 134 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ a článkom 
458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne 

uplatnili požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika do 18 mesiacov od 

uverejnenia tohto odporúčania, ako bolo zmenené odporúčaním Európskeho výboru pre 
systémové riziká ESRB/2021/3(*****), v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je v odseku 

7 stanovené inak. Požiadavky na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy uplatniteľné na 

expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie a podnikanie v Nórsku by sa mali 
recipročne uplatňovať v rámci štandardného trojmesačného prechodného obdobia 

stanoveného v odporúčaní ESRB/2015/2. 
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6. Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie sú dostupné rovnaké opatrenia makroprudenciálnej 

politiky, v súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča po konzultácii 

s ESRB uplatniť opatrenia makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorých 
účinok najviac zodpovedá uvedeným opatreniam odporúčaným na reciprocitu. Príslušným 

orgánom sa odporúča, aby prijali zodpovedajúce opatrenia na recipročné uplatnenie 

požiadaviek na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy uplatniteľných na expozície v 
oblasti nehnuteľností určených na bývanie a podnikanie do 12 mesiacov od uverejnenia tohto 

odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie a na recipročné uplatnenie požiadavky na 

mieru vankúša na krytie systémového rizika do 18 mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania 
v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je v odseku 7 pre vankúš na krytie systémového 

rizika stanovené inak. 

7. Kým sa smernica (EÚ) 2019/878 začne uplatňovať na Nórsko a v Nórsku v súlade s 
podmienkami Dohody o EHP, môžu príslušné orgány recipročne uplatniť nórske opatrenie 

predstavujúce požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika takým spôsobom a 

na takej úrovni, aby sa zohľadnilo akékoľvek prekrývanie alebo rozdiel v kapitálových 
požiadavkách uplatniteľných v ich členskom štáte a v Nórsku, za predpokladu, že dodržiavajú 

tieto zásady:  

a) krytie rizika: príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby bolo primerane riešené 
systémové riziko, na zmiernenie ktorého je nórske opatrenie zamerané.  

b) zabránenie regulatórnej arbitráži a zabezpečenie rovnakých podmienok: príslušné 

orgány by mali minimalizovať možnosť únikov a regulatórnej arbitráže a v prípade 
potreby urýchlene odstrániť medzeru v regulácii; príslušné orgány by mali zabezpečiť 

rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie. 

Tento odsek sa neuplatňuje na opatrenia predstavujúce požiadavky na minimálnu úroveň 
priemernej rizikovej váhy uplatniteľné na expozície v oblasti nehnuteľností určených na 

bývanie a podnikanie. 

 

III.  Prah významnosti 

8. Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi 

reciprocitu sú spolu s týmito opatreniami prahy významnosti, ktoré sa vzťahujú na každú 
jednotlivú inštitúciu a ktoré sú založené na expozíciách nachádzajúcich sa v Nórsku, 

stanovené takto: 

a) pre mieru vankúša na krytie systémového rizika je prah významnosti stanovený na 
úrovni hodnoty rizikovo váženej expozície vo výške 32 mld. NOK, čo zodpovedá 

približne 1% celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií úverových inštitúcií v Nórsku; 

b) pre minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na bývanie je prah 
významnosti stanovený na úrovni poskytnutých úverov v hrubom vyjadrení vo výške 

32,3 mld. NOK, čo zodpovedá približne 1% úverov na nehnuteľnosti určených na 

bývanie zabezpečených kolaterálom v hrubom vyjadrení poskytnutých nórskym 
klientom; 
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c) pre minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na podnikanie je 

prah významnosti stanovený na úrovni poskytnutých úverov v hrubom vyjadrení vo 

výške 7,6 mld. NOK, čo zodpovedá približne 1% úverov na nehnuteľnosti určených na 
podnikanie zabezpečených kolaterálom v hrubom vyjadrení poskytnutých nórskym 

klientom; 

9. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány 
dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené 

povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých expozície v Nórsku nedosahujú prah významnosti. 

Expozície nedosahujú prah významnosti, ak sú nižšie ako prahy významnosti stanovené v 
odseku 8, ktoré sa vzťahujú na každú jednotlivú inštitúciu. Pri uplatňovaní prahov významnosti 

by mali príslušné orgány monitorovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby nórske 

opatrenia v prípade prekročenia prahov významnosti vo výške stanovenej v odseku 8 
uplatňovali na predtým oslobodené jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené 

povolenie na vnútroštátnej úrovni. 

10. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 sú prahy významnosti 
stanovené v odseku 8 odporúčanými maximálnymi úrovňami prahovej hodnoty. Príslušné 

orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčaných prahových hodnôt 

podľa potreby stanoviť nižšie prahové hodnoty pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne 

uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti. 

11. Ak v členských štátoch nie sú žiadne úverové inštitúcie, ktoré by mali v Nórsku významné 

expozície, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu podľa oddielu 2.2.1 
odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať nórske opatrenia. V 

tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby 

nórske opatrenia recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia prekročí príslušné prahy 

významnosti. 

 

Švédsko 

Minimálna úroveň expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh uplatňovaných na 
portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo 
sídlom vo Švédsku vo výške 25%, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu a ktorá sa v 
súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové 
inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie vo Švédsku a ktoré na výpočet regulatórnych 
kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch. 

 

I.  Opis opatrenia 

1. Švédske opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia 
(EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené 

povolenie vo Švédsku, pozostáva zo zavedenia minimálnej úrovne expozíciami váženej 

priemernej hodnoty rizikových váh uplatňovaných na portfólio retailových expozícií 
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zabezpečených nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku vo výške 

25%, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú úverovú inštitúciu. 

2. Expozíciami váženou priemernou hodnotou je priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých 
expozícií vypočítaná v súlade s článkom 154 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vážená príslušnou 

hodnotou expozícií.  

 

II.  Reciprocita 

3. V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov odporúča, aby uvedené švédske opatrenie v lehote stanovenej v 
odporúčaní C bode 3 recipročne uplatnili na vo Švédsku sa nachádzajúce pobočky úverových 

inštitúcií s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. 

4. Príslušným orgánom sa odporúča, aby uvedené švédske opatrenie recipročne uplatnili na 
úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a 

ktoré majú priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami voči dlžníkom s 

pobytom alebo sídlom vo Švédsku. V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným 
orgánom odporúča, aby uplatnili rovnaké opatrenie ako to, ktoré vo Švédsku zaviedol 

aktivačný orgán, a to v lehote uvedenej v odporúčaní C bode 3. 

5. Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej 
politiky, odporúča sa príslušným orgánom po konzultácii s ESRB uplatniť opatrenie 

makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá 

uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu. Príslušným orgánom sa odporúča prijať 
zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v 

Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

III.  Prah významnosti 

6. Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi 

reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK, 

ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu.  

7. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány 

dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým 
bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých retailové expozície zabezpečené 

nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku nedosahujú prah 

významnosti vo výške 5 miliárd SEK. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné 
orgány monitorovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby švédske opatrenie v prípade 

prekročenia prahu významnosti vo výške 5 miliárd SEK uplatňovali na predtým oslobodené 

jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. 

8. Ak v dotknutých členských štátoch neexistujú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo 

v týchto členských štátoch udelené povolenie a ktoré by mali buď pobočky, ktoré sa 

nachádzajú vo Švédsku, alebo priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami voči 
dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku, a zároveň by mali takéto expozície vo výške 5 
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miliárd SEK alebo vyššie, príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu v súlade s 

oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne 

uplatňovať švédske opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť 
expozícií a odporúča sa, aby švédske opatrenie recipročne uplatnili v prípade, že úverová 

inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK. 

9. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo 
výške 5 miliárd SEK odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány 

uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa 

potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre ich jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť 

bez akéhokoľvek prahu významnosti. 

______________ 

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a 

regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1). 

(**) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické 

predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1). 

(***) Recommandation du comité du risque systémique du 09 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens 

immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005). 

(****) CSSF Régulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens 

immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg. 

(*****) Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2021/3 z 30. apríla 2021, ktorým sa mení odporúčanie 

ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej 

reciprocite (Ú. v. EÚ C 222, 29.4.2016, s. 1).“ 

 


