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1. Efterlevnads- och 
rapporteringsskyldigheter 

Riktlinjernas status 

1. Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats i enlighet med artikel 16 i förordning 
(EU) nr 1093/2010 1 . Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga 
myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer. 

2. I riktlinjerna fastställs Europeiska bankmyndighetens (EBA) syn på lämplig tillsynspraxis inom 
det europeiska systemet för finansiell tillsyn eller på hur EU-rätten bör tillämpas inom ett 
särskilt område. De behöriga myndigheter, enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) 
nr 1093/2010, som berörs av riktlinjerna ska följa dem genom att på lämpligt sätt införliva dem 
i sin praxis (till exempel genom att ändra sina rättsliga ramar eller tillsynsrutiner), även när 
riktlinjerna i första hand riktas till institut. 

Rapporteringskrav 

3. Enligt artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 måste de behöriga myndigheterna meddela 
EBA om de följer eller har för avsikt att följa dessa riktlinjer, alternativt ange skälen till att de 
inte gör det, senast den 16.01.2023. Om ingen sådan anmälan inkommer inom denna tidsfrist 
kommer EBA att anse att de behöriga myndigheterna inte tillämpar riktlinjerna. Anmälningar 
ska lämnas på det formulär som tillhandahålls på EBA:s webbplats med hänvisningen 
”EBA/GL/2022/12”. Anmälningar ska inges av personer med befogenhet att rapportera om hur 
reglerna efterlevs på de behöriga myndigheternas vägnar. Alla förändringar i graden av 
efterlevnad måste rapporteras till EBA. 

4. Anmälningarna kommer att offentliggöras på EBA:s webbplats i enlighet med artikel 16.3. 

 

2. Adressater 

5. Dessa riktlinjer riktar sig till behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i i förordning 
(EU) nr 1093/2010 och till finansinstitut som riktlinjerna tillämpas på. Andra utsedda 
myndigheter enligt artikel 131.1 i direktiv 2013/36/EU än behöriga myndigheter uppmanas att 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12). 



RIKTLINJER OM ÄNDRING AV RIKTLINJERNA EBA/GL/2020/14 

 

 3 

EBA Public 

tillämpa dessa riktlinjer. Både behöriga och utsedda myndigheter kallas för ”relevanta 
myndigheter” i dessa riktlinjer. 

 

3. Genomförande 

Ikraftträdande 

6. Dessa riktlinjer gäller från och med den 16.01.2023. 

 

4. Ändring av riktlinjerna 

7.  EBA/GL/2020/14 ska ändras på följande sätt: 
 

(a)  Följande punkt 10a ska läggas till i avsnitt 4: 
 

”I enlighet med artikel 131.2a i direktiv 2013/36/EU, som kräver en ytterligare 
identifieringsmetod som utesluter gränsöverskridande verksamhet inom ramen för den 
gemensamma resolutionsmekanismen, och i enlighet med Baselkommitténs internationella 
överenskommelse av den 31 maj 2022 om att erkänna de framsteg som gjorts i utvecklingen 
av den europeiska bankunionen, bör uppgiftsposter som är relevanta för beräkningen av 
justerade indikatorer som berör flera jurisdiktioner, när det gäller institut med huvudkontor 
i medlemsstater som anslutit sig till den gemensamma resolutionsmekanismen, betraktas 
som en del av de verksamhetsindikatorer som berör flera jurisdiktioner, och inte som 
kompletterande poster eller memorandumposter för identifiering av globala systemviktiga 
institut och metoder för tilldelning av underkategorier.” 
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