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1. Obveznosti v zvezi s skladnostjo in 
poročanjem 

Vloga teh smernic 

1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/20101. 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 nadzornih praksah v evropskem 
sistemu finančnega nadzora oziroma o tem, kako bi bilo treba izvajati zakonodajo Unije na 
določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere 
smernice veljajo, bi jih morali upoštevati tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s 
spremembo pravnega okvira ali nadzornih 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 16.01.2023 
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 ne upoštevajo smernic. Uradna 
obvestila je treba poslati s predložitvijo obrazca, ki je na voljo na spletnem mestu organa EBA, 
z navedbo sklica „EBA/GL/2022/12“. 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. 

 

2. Naslovniki 

5. Te smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) 
Uredbe (EU) št. 1093/2010, in finančnim institucijam, za katere veljajo te smernice. 
Imenovanim organom iz člena 131(1) Direktive 2013/36/EU, razen pristojnih organov, se 

 
1  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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priporoča, da uporabljajo te smernice. Pristojni organi in imenovani organi se v teh smernicah 
navajajo kot „zadevni organi“. 

 

3. Izvajanje 

Datum začetka uporabe 

6. Te smernice se začnejo uporabljati 16.01.2023. 

 

4. Spremenjene smernice 

7.  Smernice EBA/GL/2020/14 se spremenijo: 
 

(a)  V oddelek 4 se doda odstavek 10(a): 
 

„V skladu s členom 131(2a) Direktive 2013/36/EU, ki zahteva dodatno metodologijo za 
določitev, ki izključuje čezmejne dejavnosti v okviru enotnega mehanizma za reševanje, in v 
skladu z mednarodnim sporazumom Baselskega odbora z dne 31. maja 2022, da se prizna 
napredek pri razvoju evropske bančne unije, bi bilo treba podatkovne postavke, ki so 
pomembne za izračun prilagojenih kazalnikov o dejavnosti med jurisdikcijami v zvezi z 
institucijami s sedežem v državah članicah, ki uporabljajo enotni mehanizem za reševanje, 
obravnavati kot del kazalnikov dejavnosti med jurisdikcijami in ne kot pomožne ali 
pojasnjevalne postavke za določitev GSPI in metodologijo prerazporejanja GSPI v (nižje) 
podkategorije (angl. „buckets“).“ 
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