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1. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze 

Status niniejszych wytycznych 

1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/20101. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 właściwe organy i 
instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych. 

2. W wytycznych określono stanowisko EUNB w sprawie właściwych praktyk nadzorczych w 
ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego lub sposobu, w jaki należy stosować 
prawo Unii w danym obszarze. Właściwe organy w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, do których wytyczne mają zastosowanie, powinny stosować się do wytycznych 
poprzez odpowiednie włączenie ich do swoich praktyk (np. poprzez zmianę swoich ram 
prawnych lub procesów nadzorczych), również gdy wytyczne są skierowane głównie do 
instytucji. 

Wymogi sprawozdawcze 

3. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 w terminie do 16.01.2023 właściwe 
organy muszą powiadomić EUNB, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do 
niniejszych wytycznych, albo podać uzasadnienie niestosowania się do nich. W razie 
nieprzekazania tej informacji w wyznaczonym terminie EUNB uzna, że właściwe organy nie 
stosują się do niniejszych wytycznych. Informacje należy przekazać poprzez wysłanie 
formularza dostępnego na stronie internetowej EUNB z oznaczeniem „EBA/GL/2022/13”. 
Informacje powinny przekazać osoby odpowiednio upoważnione do przekazywania informacji 
o stosowaniu się do wytycznych w imieniu właściwych organów. Do EUNB należy również 
zgłaszać wszelkie zmiany związane ze stosowaniem się do wytycznych. 

4. Zgodnie z art. 16 ust. 3 informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej EUNB. 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 
uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12). 
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2. Wdrożenie 

Data rozpoczęcia stosowania 

5. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie od dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. Zmiany 

6. W sekcji 2 pkt 6 wytycznych EBA/GL/2018/10 wprowadza się następujące zmiany: 

Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do instytucji kredytowych podlegających wszystkim lub 
niektórym wymogom ujawniania informacji określonym w części ósmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, zgodnie z art. 6, 10 i 13 tego rozporządzenia i które klasyfikuje się jako: 

a. małe i niezłożone instytucje w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, które są instytucjami emitującymi papiery wartościowe dopuszczone do 
obrotu, oraz 

b. inne instytucje (tj. niebędące dużymi lub małymi i niezłożonymi instytucjami) oraz 
instytucje nienotowane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 148 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013. 

7. W sekcji 2 pkt 9 wytycznych EBA/GL/2018/10 wprowadza się następujące zmiany: 

Niniejsze wytyczne są skierowane do właściwych organów określonych w art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz do instytucji kredytowych, które klasyfikuje się jako: 

a. małe i niezłożone instytucje w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, które są instytucjami emitującymi papiery wartościowe dopuszczone do 
obrotu, oraz 

b. inne instytucje (tj. niebędące dużymi lub małymi i niezłożonymi instytucjami) oraz 
instytucje nienotowane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 148 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013. 


