
 
 

 
 
 
 
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 14. srpnja 2021. godine donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

o usklađenju sa Smjernicama o pisanim sporazumima između članova kolegija 
središnjih drugih ugovornih strana (ESMA 70-151-3431) 

 
I. 

  
Hanfa se usklađuje sa Smjernicama o pisanim sporazumima između članova kolegija 
središnjih drugih ugovornih strana (ESMA 70-151-3431).  
 
Smjernice se primjenjuju u vezi s člancima 18. i 19. Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta 
(EMIR) (kolegiji središnjih drugih ugovornih strana) s obzirom na zadaće iz članaka 15., 17., 
30., 31., 32., 35., 49., 51. i 54. Uredbe (EU) br. 648/2012 te u vezi s Delegiranom uredbom 
Komisije (EU) br. 876/2013 o kolegijima za središnje druge ugovorne strane. Primjenjuju se 
na nadležna tijela. 

 
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 EIOPA-i stav Hanfe o usklađenju sa Smjernicama iz točke I. ove 
Odluke, na obrascu Tablica o usklađenosti (engl. Compliance table template), 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 

 
 
 
KLASA: 910-04/18-02/24 
URBROJ: 326-01-70-72-21-49 
Zagreb, 14. srpnja 2021. 
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KLASA: 910-04/18-02/24 
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Zagreb, 14. srpnja 2021. 
 
   


