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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2016 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/322, kuriuo dėl teikiamos
informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą iš dalies keičiamas Įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai
įgyvendinimo standartai, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 64, 2016 m. kovo 10 d.)
— 2 puslapis, 1 straipsnio 1 ir 2 dalys:
yra:

„1)

15 straipsnis pakeičiamas taip:
„15 straipsnis
Informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą teikimo forma ir dažnumas
1.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos
informaciją apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą įstaigos laikosi šių nuostatų:
a) kredito įstaigos kas mėnesį pateikia XXII priede nurodytą informaciją pagal XXIII priedo
nurodymus;
b) visos kitos įstaigos, išskyrus a punkte nurodytas įstaigas, kas mėnesį pateikia XII priede nurodytą
informaciją pagal XIII priedo nurodymus.
2.
XII ir XXII prieduose nurodytoje informacijoje atsižvelgiama į pateiktą ataskaitinės dienos
informaciją ir informaciją apie įstaigos pinigų srautus per ateinančias 30 kalendorinių dienų.“

turi būti:

2)

Pridedami XXII ir XXIII priedai, kaip nurodyta atitinkamai šio reglamento I ir II prieduose.“,

„1)

15 straipsnis pakeičiamas taip:
„15 straipsnis
Informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą teikimo forma ir dažnumas
1.
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos
informaciją apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą įstaigos laikosi šių nuostatų:
a) kredito įstaigos kas mėnesį pateikia XXIV priede nurodytą informaciją pagal XXV priedo
nurodymus;
b) visos kitos įstaigos, išskyrus a punkte nurodytas įstaigas, kas mėnesį pateikia XII priede nurodytą
informaciją pagal XIII priedo nurodymus.
2.
XII ir XXIV prieduose nurodytoje informacijoje atsižvelgiama į pateiktą ataskaitinės dienos
informaciją ir informaciją apie įstaigos pinigų srautus per ateinančias 30 kalendorinių dienų.“

2)

Pridedami XXIV ir XXV priedai, kaip nurodyta atitinkamai šio reglamento I ir II prieduose.“;

— 4 puslapis, I priedo pavadinimas:
yra:

„I PRIEDAS
„XXII PRIEDAS“,

turi būti:

„I PRIEDAS
„XXIV PRIEDAS“;
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— 19 puslapis, I priedu pridedamo XXIV priedo lentelės „C 73.00. PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAS“ 1140 ir 1280 eilutės pakeičiamos šiuo tekstu:

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

2

Mažmeninės obligacijos, kurių likutinis terminas yra trumpesnis
nei 30 dienų

1150

3

Mažmeniniai indėliai, kurie skaičiuojant netenkamų pinigų
srautą nėra įtraukiami

1160

4

Neįvertinti mažmeniniai indėliai

1170

5

Netenkamų pinigų srautai, užskaitomi atimant susijusius gau
namų pinigų srautus

6

Veiklos indėliai, laikomi siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių
gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias
paslaugas

1180

6.1

pateikti kredito įstaigų

1190

6.2

pateikti finansinių klientų, išskyrus kredito įstaigas

1200

6.3

pateikti valstybių, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų ir vie
šojo sektoriaus subjektų

1210

6.4

pateikti kitų klientų

7
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„1140

Ne veiklos indėliai, kuriuos laiko finansiniai klientai ir kiti klien
tai

7.1

pateikti kredito įstaigų

1230

7.2

pateikti finansinių klientų, išskyrus kredito įstaigas

1240

7.3

pateikti valstybių, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų ir vie
šojo sektoriaus subjektų

1250

7.4

pateikti kitų klientų

2016 4 9

1220

ID

Punktas

8

Finansavimo įsipareigojimai nefinansiniams klientams

1270

9

1 lygio užtikrinimo priemonė, išskyrus itin aukštos kokybės pa
dengtas obligacijas, kuriomis užtikrinamos išvestinės finansinės
priemonės

1280

10

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių stebėjimas

11

Grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos neten
kamų pinigų srautai“
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1260

Pateiktos
užtikrinimo
priemonės
rinkos vertė

„II PRIEDAS
„XXIII PRIEDAS“,

turi būti:

„II PRIEDAS
„XXV PRIEDAS“.
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— 56 puslapis, II priedo pavadinimas:
yra:
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