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1. Obligații de conformare și raportare 

Statutul ghidului 

1. Prezentul document conține orientări emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 1 . În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate 
eforturile necesare pentru a respecta ghidul. 

2. Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere 
în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară sau privind modul în care trebuie 
aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile competente cărora li se aplică 
ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, 
trebuie să se conformeze prin integrarea acestuia în practicile lor, după caz (de exemplu, prin 
modificarea cadrului juridic sau a procedurilor de supraveghere ale acestora), inclusiv în 
cazurile în care ghidul se adresează în principal instituțiilor. 

Cerințe de raportare 

3. În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile 
competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze 
prezentului ghid sau, în caz contrar, să prezinte motivele neconformării, până la 16.01.2023. În 
lipsa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au 
conformat. Notificările se trimit prin intermediul formularului disponibil pe site-ul ABE, cu 
mențiunea „EBA/GL/2022/12”. Notificările trebuie trimise de persoane care au competența 
necesară pentru a raporta conformarea cu prevederile ghidului în numele autorităților 
competente din care fac parte. Orice schimbare cu privire la situația conformării trebuie adusă, 
de asemenea, la cunoștința ABE. 

4. Notificările vor fi publicate pe site-ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3). 

 

 
1 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, (JO L 331, 15.12.2010, p. 12). 
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2. Destinatari 

5. Ghidul se adresează autorităților competente definite la articolul 4 alineatul (2) punctul (i) din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și instituțiilor financiare cărora li se aplică prezentul ghid. 
Autoritățile desemnate menționate la articolul 131 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, 
altele decât autoritățile competente, sunt încurajate să aplice prezentul ghid. Atât autoritățile 
competente, cât și cele desemnate sunt denumite în prezentul ghid „autorități relevante”. 

 

3. Punerea în aplicare 

Data aplicării 

6. Prezentul ghid se aplică de la 16.01.2023. 

4. Ghidul modificat 

7.  EBA/GL/2020/14 se modifică după cum urmează: 
 

(a)  La secțiunea 4 se adaugă punctul 10a: 
 

„În temeiul articolului 131 alineatul (2a) din Directiva 2013/36/UE, care impune o 
metodologie suplimentară de identificare care exclude activitățile transfrontaliere în cadrul 
mecanismului unic de rezoluție, și în conformitate cu acordul internațional al Comitetului de 
la Basel din 31 mai 2022 de recunoaștere a progreselor înregistrate în dezvoltarea uniunii 
bancare europene, elementele de date relevante pentru calcularea indicatorilor 
interjurisdicționali ajustați privind instituțiile cu sediul în statele membre care aderă la 
mecanismul unic de rezoluție trebuie considerate ca făcând parte din indicatorii de 
activitate interjurisdicțională și nu ca elemente auxiliare sau elemente memorandum 
pentru metodologia de identificare a G-SII și de alocare a subcategoriilor.” 
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