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1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja 

Status ovih smjernica 

1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/20101. 
U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela i financijske 
institucije trebaju ulagati napore da se usklade s ovim smjernicama. 

2. Smjernicama se utvrđuje EBA-ino stajalište o odgovarajućim nadzornim praksama unutar 
Europskog sustava financijskog nadzora ili o tome kako se pravo Unije treba primjenjivati u 
određenom području. Nadležna tijela utvrđena u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 
na koja se smjernice primjenjuju trebala bi se s njima uskladiti tako da ih na odgovarajući način 
uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih postupaka), 
uključujući u slučajevima kada su smjernice ponajprije upućene institucijama. 

Zahtjevi izvješćivanja 

3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju 
obavijestiti EBA-u o tome jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti s ovim smjernicama, 
odnosno o razlozima neusklađenosti do 16.01.2023. U slučaju izostanka takve obavijesti unutar 
navedenog roka EBA će smatrati da nadležna tijela nisu usklađena. Obavijesti se dostavljaju 
slanjem ispunjenog obrasca koji se nalazi na mrežnom mjestu EBA-e s naznakom 
„EBA/GL/2022/13”. Obavijesti trebaju dostaviti osobe s odgovarajućim ovlastima za 
izvješćivanje o usklađenosti u ime svojih nadležnih tijela. EBA-i se mora prijaviti i svaka 
promjena statusa usklađenosti. 

4. Obavijesti će biti objavljene na EBA-inom mrežnom mjestu u skladu s člankom 16. stavkom 3. 
Uredbe 1093/2010. 

 

1 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog 
tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka 
Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.). 
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2. Provedba 

Datum početka primjene 

5. Ove smjernice primjenjuju se od 31. prosinca 2022. 

3. Izmjene 

6. Točka 6. dijela 2. Smjernica EBA/GL/2018/10 mijenja se kako slijedi: 

Ove se smjernice primjenjuju na kreditne institucije koje podliježu svim ili nekim zahtjevima za 
objavljivanje utvrđenima u dijelu osmom Uredbe 575/2013, u skladu s člancima 6., 10. i 13. te 
Uredbe, koje su razvrstane kako slijedi: 

a. male i jednostavne institucije, kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 145. 
Uredbe (EU) 575/2013 koje su uvrštene na burzi i 

b. druge institucije (koje nisu velike ili male i nesložene institucije) te koje nisu uvrštene 
na burzi, kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 148. Uredbe (EU) 575/2013. 

7. Točka 9. dijela 2. Smjernica EBA/GL/2018/10 mijenja se kako slijedi: 

Ove su smjernice upućene nadležnim tijelima definiranim u članku 4. stavku 2. Uredbe 
(EU) 1093/2010 i kreditnim institucijama razvrstanima kako slijedi: 

a. male i jednostavne institucije, kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 145. 
Uredbe (EU) 575/2013 koje su uvrštene na burzi i 

b. druge institucije (koje nisu velike ili male i nesložene institucije) te koje nisu uvrštene 
na burzi, kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 148. Uredbe (EU) 575/2013. 


