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1. Efterlevelses- og 
indberetningsforpligtelser 

Status for disse retningslinjer 

1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010 1 . I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal de 
kompetente myndigheder og finansielle institutter bestræbe sig på bedst muligt at efterleve 
disse retningslinjer. 

2. Retningslinjerne afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for Det Europæiske 
Finanstilsynssystem eller på, hvordan EU-retten bør anvendes inden for et bestemt område. De 
kompetente myndigheder, som er defineret i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
og som er omfattet af retningslinjerne, bør efterleve disse ved i fornødent omfang at indarbejde 
dem i deres praksis (f.eks. ved at ændre deres retlige rammer eller tilsynsprocesser), også hvor 
retningslinjerne primært er rettet mod institutioner. 

Indberetningskrav 

3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr.1093/2010 skal de kompetente myndigheder 
senest den 16.01.2023 underrette EBA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse 
retningslinjer, eller begrunde en eventuel manglende efterlevelse. Hvis EBA ikke har modtaget 
underretning inden denne dato, anser EBA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve 
henstillingerne. Underretninger fremsendes ved hjælp af det skema, der er tilgængeligt på 
EBA's websted, med referencen "EBA/GL/2022/13". Underretninger fremsendes af personer 
med behørig beføjelse til at indberette efterlevelse på vegne af deres kompetente 
myndigheder. Enhver ændring af status med hensyn til efterlevelse skal også indberettes til 
EBA. 

4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3. 

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse 
af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12). 
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2. Gennemførelse 

Ikrafttrædelsestidspunkt 

5. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 31. december 2022. 

3. Ændringer 

6. Punkt 6, afsnit 2, i EBA/GL/2018/10 ændres som følger: 

Disse retningslinjer finder anvendelse på kreditinstitutter, der er omfattet af alle eller nogle af 
de oplysningskrav, der er anført i del otte i forordning (EU) nr. 575/2013, i overensstemmelse 
med artikel 6, 10 og 13 i samme forordning, og som er klassificeret som: 

a. små og ikkekomplekse institutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 145, i forordning 
(EU) nr. 575/2013, og som er børsnoterede institutter, og 

b. andre institutter (dvs. som ikke er store eller små og ikkekomplekse institutter), og som 
ikke er børsnoterede institutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 148, i forordning 
(EU) nr. 575/2013. 

7. Punkt 9, afsnit 2, i EBA/GL/2018/10 ændres som følger: 

Disse retningslinjer er rettet til kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1093/2010 og til kreditinstitutter, der er klassificeret som: 

a. små og ikkekomplekse institutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 145, i forordning 
(EU) nr. 575/2013, og som er børsnoterede institutter, og 

b. andre institutter (dvs. som ikke er store eller små og ikkekomplekse institutter), og som 
ikke er børsnoterede institutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 148, i forordning 
(EU) nr. 575/2013. 


