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1. Atbilstība un ziņošanas prasības 

Šo pamatnostādņu statuss 

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
16. pantu 1 . Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes. 

2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI skatījums uz attiecīgām uzraudzības praksēm Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēmā vai uz to, kā konkrētā jomā jāpiemēro Savienības tiesību akti. 
Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā un uz 
kurām šīs pamatnostādnes attiecas, tās jāpiemēro savā uzraudzības pieejā (piemēram, veicot 
grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad 
pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm. 

Prasība sniegt ziņojumus 

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 
16.01.2023 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda 
to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums nebūs saņemts, EBI uzskatīs, 
ka kompetentās iestādes neievēro šīs pamatnostādnes. Paziņojumi jānosūta, iesniedzot EBI 
tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi “EBA/GL/2022/12”. Personām, kas iesniedz 
paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību 
izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI. 

4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu. 

 

2. Adresāti 

5. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un finanšu iestādēm, uz kurām attiecas šīs 
pamatnostādnes. Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punktā minētās izraudzītās iestādes, kas 
nav kompetentās iestādes, tiek mudinātas piemērot šīs pamatnostādnes. Gan kompetentās, 
gan izraudzītās iestādes šajās pamatnostādnēs minētas kā “attiecīgās iestādes”. 

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības 
iestādi (Eiropas Banku iestādi, EBI), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 12. lpp.). 
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3. Īstenošana 

Piemērošanas datums 

6. Šīs pamatnostādnes piemēro no 16.01.2023. 

 

4. Grozījumu pamatnostādnes 

7.  EBA/GL/2020/14 tiek grozītas šādi: 
 

(a)  Pamatnostādņu 4. sadaļai pievieno šādu 10. a) punktu: 
 

“Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kurā prasīts 
ieviest papildu identifikācijas metodiku, kas izslēdz pārrobežu darbības vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros, un saskaņā ar Bāzeles komitejas 2022. gada 31. maija 
starptautisko vienošanos atzīt Eiropas banku savienības attīstībā panākto progresu, datu 
posteņi, kas ir būtiski koriģēto starpjurisdikciju rādītāju aprēķināšanai attiecībā uz 
iestādēm, kuru galvenā mītne atrodas dalībvalstīs, kuras ievēro vienoto noregulējuma 
mehānismu, jāuzskata par daļu no starpjurisdikciju darbības rādītājiem, nevis par 
papildposteņiem vai ārpusbilances posteņiem G-SNI identifikācijas un apakškategoriju 
sadales metodikai.” 
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