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1. Obveznosti glede zagotavljanja 
skladnosti in poročanja 

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. 

Zahteve glede 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 smernic ne upoštevajo. Uradna 
obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, z navedbo sklica 
„EBA/GL/2022/13“. 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. 

 

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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2. Izvajanje 

Datum začetka uporabe 

5. Te smernice se začnejo uporabljati 31. decembra 2022. 

3. Spremembe 

6. Odstavek 6 oddelka 2 smernic EBA/GL/2018/10 se spremeni: 

Te smernice se uporabljajo za kreditne institucije, za katere veljajo vse ali nekatere zahteve 
glede razkritja iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu s členi 6, 10 in 13 navedene uredbe 
ter ki so razvrščene kot: 

a. majhne in nekompleksne institucije, kakor so opredeljene v točki 145 člena 4(1) Uredbe 
(EU) št. 575/2013, ki kotirajo na borzi, in 

b. druge institucije (tj. institucije, ki niso velike ali majhne in nekompleksne), ki ne kotirajo 
na borzi, kakor so opredeljene v točki 148 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

7. Odstavek 9 oddelka 2 smernic EBA/GL/2018/10 se spremeni: 

Te smernice so naslovljene na pristojne organe, kakor so opredeljeni v členu 4(2) Uredbe (EU) 
št. 1093/2010, in finančne institucije, ki so razvrščene kot: 

a. majhne in nekompleksne institucije, kakor so opredeljene v točki 145 člena 4(1) Uredbe 
(EU) št. 575/2013, ki kotirajo na borzi, in 

b. druge institucije (tj. institucije, ki niso velike ali majhne in nekompleksne), ki ne kotirajo 
na borzi, kakor so opredeljene v točki 148 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. 


