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1. Naleving en 
rapportageverplichtingen 

Status van deze richtsnoeren 

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16 van Verordening 
(EU) nr. 1093/2010 1. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan 
die richtsnoeren te voldoen. 

2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van EBA passende toezichtpraktijken binnen het 
Europees Systeem voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een specifiek 
gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door 
deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader 
of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot instellingen zijn 
gericht. 

Rapportageverplichtingen 

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 moeten bevoegde 
autoriteiten EBA er vóór 16.01.2023 van in kennis stellen of zij aan deze richtsnoeren voldoen 
of voornemens zijn deze op te volgen, met opgave van redenen indien zij niet aan de 
richtsnoeren voldoen of niet voornemens zijn deze op te volgen. Bevoegde autoriteiten die bij 
het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd, worden door EBA geacht niet aan de 
richtsnoeren te hebben voldaan. De kennisgevingen dienen te worden ingediend door het 
formulier op de EBA-website in te sturen onder vermelding van “EBA/GL/2022/13”. 
Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens 
hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Elke 
verandering in de status van de naleving moet eveneens aan EBA worden gemeld. 

4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op de 
website van EBA bekendgemaakt. 

 

1 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12). 



RICHTSNOEREN TOT WIJZIGING VAN RICHTSNOEREN EBA/GL/2018/10 
 

 3 

EBA Public 

2. Tenuitvoerlegging 

Ingangsdatum 

5. Deze richtsnoeren zijn van toepassing met ingang van 31 december 2022. 

3. Wijzigingen 

6. Punt 6 van afdeling 2 van EBA/GL/2018/10 wordt als volgt gewijzigd: 

Deze richtsnoeren gelden voor kredietinstellingen die overeenkomstig de artikelen 6, 10 en 13 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 onderworpen zijn aan enkele of alle 
openbaarmakingsvereisten als gespecificeerd in deel acht van die verordening, en die zijn 
ingedeeld als: 

a. kleine en niet-complexe instellingen in de zin van artikel 4, lid 1, punt 145, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 die beursgenoteerde instellingen zijn, en 

b. andere instellingen (d.w.z. noch grote, noch kleine en niet-complexe instellingen) die 
niet-beursgenoteerde instellingen zijn in de zin van artikel 4, lid 1, punt 148, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013. 

7. Punt 9 van afdeling 2 van EBA/GL/2018/10 wordt als volgt gewijzigd: 

Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en tot kredietinstellingen die zijn ingedeeld als: 

a. kleine en niet-complexe instellingen in de zin van artikel 4, lid 1, punt 145, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 die beursgenoteerde instellingen zijn, en 

b. andere instellingen (d.w.z. noch grote, noch kleine en niet-complexe instellingen) die 
niet-beursgenoteerde instellingen zijn in de zin van artikel 4, lid 1, punt 148, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013. 


