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Suunised, 
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kohta 
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1. Järgimis- ja teatamiskohustused 

Käesolevate suuniste staatus 

1. See dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/20101 artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid. 
Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja 
finantsinstitutsioonid tegema kõik endast oleneva, et suuniseid järgida. 

2. Suunistes esitatakse EBA seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. 
Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud pädevad 
asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse 
(nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on suunatud 
eelkõige finantsinstitutsioonidele. 

Teatamiskohustus 

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le 
kuupäevaks 16.01.2023, kas nad järgivad või kavatsevad järgida käesolevaid suuniseid, või 
vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat 
asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleb saata EBA veebilehel avaldatud vormil, märkides 
viite EBA/GL/2022/13. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma 
pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest 
tuleb EBA-le teada anda. 

4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve 
veebilehel. 

 

1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 
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2. Rakendamine 

Kohaldamiskuupäev 

5. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 31. detsembrist 2022. 

3. Muudatused 

6. EBA/GL/2018/10 2. jao punkti 6 muudetakse järgmiselt: 

Käesolevaid suuniseid kohaldatakse krediidiasutustele, mille suhtes kohaldatakse kõiki või 
teatud määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) VIII osas sätestatud 
avalikustamisnõudeid kooskõlas kapitalinõuete määruse artiklitega 6, 10 ja 13 ning mis on 
liigitatud järgmiselt: 

a. määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 määratletud väikesed ja 
mittekeerukad finantsinstitutsioonid, mis on börsil noteeritud finantsinstitutsioonid, 
ning 

b. muud finantsinstitutsioonid (st mis ei ole suured, väikesed ega mittekeerukad 
finantsinstitutsioonid) ja mis on börsil noteerimata finantsinstitutsioonid vastavalt 
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 148 esitatud määratlusele. 

7. EBA/GL/2018/10 2. jao punkti 9 muudetakse järgmiselt: 

Käesolevad suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 2 määratletud 
pädevatele asutustele ja krediidiasutustele, mis on liigitatud järgmiselt: 

a. määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 määratletud väikesed ja 
mittekeerukad finantsinstitutsioonid, mis on börsil noteeritud finantsinstitutsioonid, 
ning 

b. muud finantsinstitutsioonid (st mis ei ole suured, väikesed ega mittekeerukad 
finantsinstitutsioonid) ja mis on börsil noteerimata finantsinstitutsioonid vastavalt 
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 148 esitatud määratlusele. 


