
 
 
 
 
 
Na temelju članka 17. stavak 2. točka 11. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga (Narodne novine br. 53/12), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga (dalje: Hanfa), na sjednici održanoj dana 13. siječnja 2022. godine donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

o usklađenju sa Smjernicama EBA-e i ESMA-e za procjenu primjerenosti 
članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 

35-36-2319) 
 
I. 

  
Hanfa se usklađuje sa Smjernicama EBA-e i ESMA-e  za procjenu primjerenosti članova 
upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 35-36-2319) koje su 
upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 4. stavku 2. točki i. Uredbe (EU) br. 
1093/2010 i u članku 4. stavku 3. točki i. Uredbe 1095/2010, financijskim institucijama kako 
su definirane u članku 4. stavku 1. te uredbe koje su institucije za potrebe primjene Direktive 
2013/36/EU kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki 3. Direktive 2013/36/EU, uzimajući 
u obzir i članak 3. stavak 3. te direktive, te sudionicima na financijskim tržištima kako su 
definirani u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1095/2010 koji su investicijska društva kako 
su definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU („institucije”).  
 

II. 
 
Zadužuje se interni koordinator da odmah po primitku ove Odluke u ime člana ili zamjenskog 
člana Odbora nadzornih tijela (engl. Board of Supervisors) na odgovarajuću adresu 
elektroničke pošte pošalje ESMA-i stav Hanfe o usklađenju sa Smjernicama iz točke I. ove 
Odluke, na obrascu Potvrde o usklađenju sa smjernicama (engl. Confirmation of compliance 
with Guidelines), koji je sastavni dio ove Odluke. 
 

III.           
 
Po izvršenju dostave interni koordinator dužan je proslijediti elektroničku poruku iz točke II. 
ove Odluke na znanje članu i zamjenskom članu Odbora nadzornih tijela. 
 

IV. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
   dr.sc. Ante Žigman 
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