LIETUVOS BANKO
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Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies
1 punktu ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos
pirmininko 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V2012/(1.7-0202)-02-100, 5.17 papunkčiu ir
atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės
institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos
sprendimas 2009/78/EB, 16 straipsnio 3 dalį, n u s p r e n d ž i u, kad:
1. Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas,
vadovausis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) 2020 m.
birželio 2 d. priimtomis Gairėmis dėl pranešimo apie pozicijas, kurioms taikomos su COVID-19
krize susijusios atsakomosios priemonės, ir jų atskleidimo (EBA/GL/2020/07) (toliau –
Gairės).
2. Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, užsienio bankų filialai bei centrinės kredito
unijos, pasirašę 2020 m. balandžio 17 d. Laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą fiziniams
asmenims ir 2020 m. balandžio 23 d. Laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą juridiniams
asmenims ir prisijungę prie minėtų moratoriumų, laikosi Gairėse nustatytų reikalavimų:
2.1. bankai, kurių jungtinę (konsoliduotą) priežiūrą atlieka Lietuvos bankas Lietuvos
Respublikos bankų įstatymo ir 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms
įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 nustatyta tvarka
(toliau – jungtinė (konsoliduota) priežiūra), ir centrinės kredito unijos Lietuvos bankui teikia
konsoliduotą Gairių 1 ir 2 prieduose nurodytą informaciją, vadovaudamiesi Gairių 16 punkto
nuostatomis;
2.2. bankai, kurių jungtinė (konsoliduota) priežiūra neatliekama, ir užsienio bankų
filialai Lietuvos bankui teikia individualią Gairių 1 ir 2 prieduose nurodytą informaciją,
vadovaudamiesi Gairių 16 punkto nuostatomis;
2.3. bankai, kurie pagal bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus
laikomi sisteminės svarbos įstaigomis, viešai atskleidžia konsoliduotą Gairių 3 priede nurodytą
informaciją.
3. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
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