LIETUVOS BANKO
FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS
DIREKTORIUS
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS BANKININKYSTĖS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ GAIRIŲ DĖL
PRIEŽIŪROS ATASKAITŲ TEIKIMO IR INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO
REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ REAGUOJANT Į „COVID‐19“ PANDEMIJĄ
ĮGYVENDINANT GREITĄ SPRENDIMĄ PAGAL KRR
2020 m. lapkričio 9 d. Nr. V 2020/(34.3.E-3400)-419-4
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies
1 punktu ir Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
banko valdybos pirmininko 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V 2020/(1.7.E-260603)-02161, 5.17 papunkčiu ir atsižvelgdama 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.
rugpjūčio 11 d. priimtomis Gairėmis dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos
atskleidimo reikalavimų, taikomų reaguojant į „COVID‐19“ pandemiją įgyvendinant greitą
sprendimą pagal KRR (EBA/GL/2020/11) (toliau – Gairės).
2. Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, centrinės kredito unijos ir užsienio bankų,
licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, filialai, siekdami laikytis Reglamento
(ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (ES) 2019/876, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013
nuostatos, susijusios su sverto koeficientu, grynojo pastovaus finansavimo rodikliu, nuosavų
lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimais, sandorio šalies kredito rizika, rinkos rizika,
pagrindinių sandorio šalių pozicijomis, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijomis,
didelėmis pozicijomis, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimais, ir
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, ir Reglamentu (ES) 2020/873, kuriuo dėl tam tikrų
patikslinimų, padarytų reaguojant į „COVID‐19“ pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai
(ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876, 501 ir 501a straipsnių, atskleisdami informaciją pagal
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo
techniniai įgyvendinimo standartai, I priedą (COREP (bendras informacijos teikimas), turėtų
laikytis Gairėse nustatytų reikalavimų ir jais vadovautis.
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