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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 620/2014
2014 m. birželio 4 d.
kuriuo nustatomi buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi
informacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES techniniai įgyvendinimo
standartai
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis
kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Di
rektyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 50 straipsnio 7 dalį,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamu laiku vykdomą buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų
institucijų bendradarbiavimą, šios institucijos turėtų tarpusavyje keistis informacija, susijusia su jų atitinkama prie
žiūros kompetencija. Kad būtų galima keistis informacija veiklos tęstinumo sąlygomis ir patiriant likvidumo prob
lemų, turėtų būti nustatytos standartinės formos, šablonai ir praktinės procedūros, įskaitant terminus. Kad infor
macija būtų galima keistis reguliariai, taip pat turėtų būti nustatytas suderintas keitimosi informacija dažnumas ir
vėliausios informacijos pateikimo datos, numatant, kad informacija turi būti keičiamasi kas pusmetį arba kasmet.
Siekiant užtikrinti, kad būtų keičiamasi naujausia informacija, kompetentingos institucijos turėtų keistis informa
cija kuo anksčiau, nelaukdamos galutinės informacijos pateikimo datos;

(2)

nedarydamos poveikio šiame reglamente nustatytoms standartinėms keitimosi informacija procedūroms, buveinės
arba priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nevilkindamos turėtų pranešti vienos kitoms apie
bet kokią galimą padėtį, kuri galėtų daryti poveikį filialo finansiniam stabilumui arba veikimui, ir pateikti visą
esminę su tokia padėtimi susijusią informaciją;

(3)

kadangi skiriasi priimančiosiose valstybėse narėse veikiančių filialų dydis, sudėtingumas ir svarba, keičiantis infor
macija svarbu laikytis proporcingumo principo. Šiuo tikslu priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institu
cijų, atsakingų už filialus, kurie pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnį laikomi svarbiais, poreikį gauti išsa
mesnės informacijos turėtų atspindėti keitimosi šia informacija formos, šablonai ir dažnumas;

(4)

siekdamos užtikrinti, kad informacija būtų efektyviai perduodama susijusiems asmenims ir kad ji liktų konfiden
ciali, kompetentingos institucijos turėtų sudaryti asmenų ryšiams sąrašus, jais keistis ir juos reguliariai atnaujinti;

(5)

buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų keitimasis informacija neapsiriboja Direktyvos
2013/36/ES 50 straipsnyje nurodytomis informacijos rūšimis, taigi ir informacijos rūšimis, nurodytomis šiame
reglamente. Visų pirma, Direktyvoje 2013/36/ES išdėstytos nuostatos dėl keitimosi informacija, susijusia su filialų

(1) OL L 176, 2013 6 27, p. 338.
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patikromis vietoje, pranešimais apie naudojimąsi įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas ir priemonėmis, įskai
tant prevencines, kurių kompetentingos institucijos imasi filialų ir jų patronuojančiųjų įmonių atžvilgiu. Todėl
šiame reglamente neturėtų būti nustatomi šių sričių keitimosi informacija reikalavimai;
(6)

standartinės formos, šablonai ir procedūros taip pat turėtų būti naudojami keičiantis informacija, kai veikla
vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje teikiant tarpvalstybines paslaugas;

(7)

dėl tarpvalstybinių paslaugų pobūdžio priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms trūksta infor
macijos apie jų jurisdikcijose vykdomas operacijas, todėl labai svarbu nustatyti keitimosi informacija procedūras,
kad būtų apsaugotas finansinis stabilumas ir stebimos leidimų išdavimo sąlygos, visų pirma, kai stebima, ar įstaiga
teikia paslaugas pagal pateiktą pranešimą. Nors tokia informacija yra svarbi, atsižvelgiant į poreikį išvengti galimos
naštos ją surinkti ir perduoti visoms priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, ji turėtų būti
teikiama priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms paprašius, o ne reguliariai;

(8)

kadangi šios rūšies informacija, kuria turi keistis kompetentingos institucijos, yra išsamiai apibūdinta Komisijos
deleguotajame reglamente (ES) Nr. 524/2014 (1), šis įgyvendinimo reglamentas turėtų būti laikomas būtinu Dele
guotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 įgyvendinimo rezultatu;

(9)

šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) Komisijai
pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(10)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis regla
mentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankinin
kystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas
Šiuo reglamentu nustatomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, susiję su keitimosi informacija reikalavimais,
kurių laikantis gali būti palengvinta įstaigų, veikiančių per filialą arba pagal laisvės teikti paslaugas principą vienoje arba
keliose valstybėse narėse, kuriose nėra pagrindinių jų buveinių, stebėsena.
Šis reglamentas taikomas informacijai, nustatytai Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 524/2014.

2 straipsnis
Vėliausia informacijos, susijusios su įstaigomis, veikiančiomis per filialą, pateikimo data ir keitimosi tokia infor
macija dažnumas
1.
Informacija, susijusi su bet kokiais teisės aktų arba reguliavimo reikalavimų nesilaikymo atvejais, priežiūros arba
kitų administracinių priemonių arba administracinių arba baudžiamųjų sankcijų taikymu, teikiama nevilkinant ir ne
vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai kompetentingos institucijos nustato nesilaikymo atvejį, pradeda taikyti
priežiūros arba kitas administracines priemones arba administracines arba baudžiamąsias sankcijas.
(1) 2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 524/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direkty
vos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinama buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompeten
tingų institucijų viena kitai teikiama informacija (OL L 148, 2014 5 20, p. 6).
2
( ) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
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2.
Jeigu filialas laikomas svarbiu pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnį, kiekybinę informaciją dėl likvidumo ir
išvadų, padarytų vykdant likvidumo priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios vals
tybės narės kompetentingoms institucijoms, prižiūrinčioms tą svarbų filialą, teikia kas pusmetį ir ne vėliau negu iki toliau
nurodytos vėliausios informacijos pateikimo datos:
a) kiekvienų metų vasario 28 d. pagal ankstesnių metų gruodžio 31 d. padėtį,
b) kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pagal ankstesnių metų birželio 30 d. padėtį.
3.
Kita nei 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija teikiama kasmet ir ne vėliau negu iki kiekvienų metų balandžio 30 d.
pagal ankstesnių metų gruodžio 31 d. padėtį, išskyrus informaciją, susijusią su įstaigos valdymu ir nuosavybe, kuri
teikiama pagal naujausią turimą informaciją.

3 straipsnis
Kompetentingų institucijų informacijos perdavimo praktinės procedūros
1.
Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos tvarko reguliariai atnaujinamą kiekvienos įstaigos sąrašą, į kurį
įtraukti atitinkami asmenys ryšiams, įskaitant asmenis ryšiams kritinių padėčių atveju, kad buveinės valstybės narės ir
priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų keistis informacija, ir dalijasi šiuo sąrašu su priimančio
sios valstybės narės kompetentingomis institucijomis.
Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nevilkindamos praneša buveinės valstybės narės kompetentin
goms institucijoms savo asmenų ryšiams duomenis ir apie bet kokius tokių duomenų pasikeitimus. Buveinės valstybės
narės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos kasmet peržiūri asmenų ryšiams sąrašą.
2.
Informacija keičiamasi raštu arba elektronine forma ir ji adresuojama atitinkamiems asmenims ryšiams, nurody
tiems 1 dalyje minimame asmenų ryšiams sąraše, nebent prašydama informacijos kompetentinga institucija nurodo
kitaip.
3.
Kai informacija keičiamasi elektronine forma, paprastai naudojami saugūs ryšių kanalai, nebent kompetentingos
institucijos mano, kad tinkama naudoti nesaugius ryšių kanalus.
4.

Prieš patvirtinant raštu arba elektronine forma, žodžiu gali būti teikiama ši informacija:

a) informacija apie teisės aktų arba reguliavimo reikalavimų nesilaikymą;
b) informacija apie priežiūros arba kitų administracinių priemonių taikymą;
c) informacija apie administracinių arba baudžiamųjų sankcijų taikymą;
d) informacija apie padėtį, kai patiriama likvidumo problemų.
5.
Kompetentingos institucijos patvirtina informacijos gavimą. Kai informacija teikiama elektronine forma naudojant
saugų ryšių kanalą, patvirtinimas siunčiamas tuo pačiu kanalu. Patvirtinti nereikia žodžiu pateiktos informacijos arba
informacijos, pateiktos naudojant saugų ryšių kanalą, kuriuo siuntėjas gali gauti patvirtinimą, kad gavėjas informaciją
gavo.
6.
Kai pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 3 dalį įsteigiama priežiūros institucijų kolegija ir kai visi įstaigos
filialai laikomi svarbiais, šios straipsnio 1–5 dalys netaikomos. Tokiais atvejais informacija keičiamasi vadovaujantis
procedūromis, nustatytomis raštiškais susitarimais, nurodytais Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 3 dalyje.

4 straipsnis
Formos ir šablonai, kurie turi būti naudojami keičiantis informacija, susijusia su įstaigomis, veikiančiomis per
filialą
1.
2 straipsnio 2 dalyje nurodyta kiekybine informacija keičiamasi naudojant I priedo 1 dalyje nurodytą šabloną; ji
pateikiama tame šablone nurodyta forma.
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2.
Kiekybine informacija, susijusia su įstaigos likvidumu ir mokumu ir kuri skiriasi nuo 1 dalyje nurodytos informa
cijos, keičiamasi naudojant I priedo 2 dalyje nurodytą šabloną; ji pateikiama tame šablone nurodyta forma.
3.
Kiekybine informacija, susijusia su paslaugų, teikiamų naudojantis laisve teikti paslaugas, apimtimi, keičiamasi
naudojant I priedo 3 dalyje nurodytą šabloną; ji teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompetentinga institu
cija laiko tinkama.
4.
Kiekybine informacija, susijusia su priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo užimamomis rinkos dalimis,
keičiamasi naudojant I priedo 4 dalyje nurodytą šabloną; ji teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompeten
tinga institucija laiko tinkama.
5.
Kita nei 6, 7 ir 8 dalyse nurodyta nekiekybine informacija keičiamasi naudojant toliau nurodytus atitinkamus
šablonus; ji teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompetentinga institucija laiko tinkama:
a) I priedo 2 dalyje nurodytas šablonas naudojamas teikti informaciją apie įstaigos likvidumą ir mokumą;
b) I priedo 3 dalyje nurodytas šablonas naudojamas teikti informaciją apie tarpvalstybinių paslaugų teikimą;
c) I priedo 4 dalyje nurodytas šablonas naudojamas teikti informaciją apie priimančiojoje valstybėje narėje įsteigtą filialą;
d) I priedo 5 dalyje nurodytas šablonas naudojamas teikti informaciją apie indėlių garantijų sistemas.
6.
I priedo 6 dalyje nurodyta nekiekybinė informacija, susijusi su įstaigos valdymu ir nuosavybe, likvidumo ir finansa
vimo politika, likvidumo ir finansavimo nenumatytais atvejais planais, taip pat susijusi su pasirengimu kritinėms padė
tims, teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompetentinga institucija laiko tinkama. Ši informacija teikiama
priedėlyje prie kitos informacijos, kuria keičiamasi naudojant I priedo 1–5 dalyse nurodytus šablonus.
7.
Informacija, susijusi su bet kokia teisės aktų arba reguliavimo reikalavimų nesilaikymo padėtimi, priežiūros arba
kitų administracinių priemonių arba administracinių arba baudžiamųjų sankcijų taikymu, kaip nurodyta 2 straipsnio
1 dalyje, teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti kompetentinga institucija laiko tinkama.
8.
Informacija dėl įstaigų pripažinimo pasaulinės sisteminės svarbos įstaigomis arba kitomis sisteminės svarbos įstai
gomis, kaip nustatyta Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalyje, teikiama tokia forma, kurią informaciją teikianti
kompetentinga institucija laiko tinkama.

5 straipsnis
Kompetentingų institucijų ad hoc informacijos prašymai
1.
Prašymai pateikti informaciją, kuria nereikalaujama keistis pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 524/2014, perduo
dami raštu arba elektronine forma atitinkamiems asmenims ryšiams, nurodytiems šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje
minimame asmenų ryšiams sąraše.
2.
Kompetentinga institucija, teikianti 1 dalyje minimą prašymą, paaiškina, kaip ši informacija gali palengvinti įstaigos
priežiūrą arba stebėseną, įstaigai išduotino leidimo sąlygų nagrinėjimą arba finansų sistemos stabilumo apsaugą. Ši
kompetentinga institucija nurodo pagrįstą terminą, iki kurio reikia pateikti atsakymą atsižvelgiant į prašymo ir prašomos
informacijos pobūdį ir skubumą.
3.
Gavusi 1 dalyje minimą prašymą, kompetentinga institucija nevilkindama pateikia informaciją ir deda visas
pastangas, kad atsakymas būtų pateiktas iki prašyme nurodyto termino. Jeigu negali atsakyti iki prašyme nurodyto
termino, kompetentinga institucija nevilkindama apie tai praneša prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai ir
nurodo terminą, iki kurio ji pateiks informaciją.
Jeigu 1 dalyje minimą prašymą gavusi kompetentinga institucija informacijos neturi, ji apie tai atitinkamai praneša
prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai.
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6 straipsnis
Keitimasis informacija, susijusia su tarpvalstybinių paslaugų teikėjais
Priimančiosios valstybės narės, kurioje įstaiga vykdo veiklą naudodamasi laisve teikti paslaugas, kompetentingos institu
cijos, kurios prašo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų pateikti informaciją apie tokias paslaugas, nusta
tytas Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 524/2014, teikia prašymą raštu arba elektronine forma atitinkamiems asmenims
ryšiams, nurodytiems 3 straipsnio 1 dalyje minimame asmenų ryšiams sąraše. Buveinės valstybės narės kompetentingos
institucijos pateikia informaciją per tris mėnesius nuo prašymo gavimo.
7 straipsnis
Keitimasis informacija, susijusia su per filialą veikiančiomis įstaigomis likvidumo problemų atveju, kai poveikis
daromas įstaigai arba pačiam filialui
Likvidumo problemų atveju siekdamos keistis informacija, nustatyta Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 524/2014,
kompetentingos institucijos naudoja šabloną, nurodytą šio reglamento II priede, ir vadovaujasi šio reglamento 3 straips
nyje nustatytomis procedūroms.
8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 4 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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I PRIEDAS.
1 DALIS.
TEIKIAMA KAS PUSMETĮ

Teisinė nuoroda

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 4 straipsnio 1 dalis

Keitimosi informacija dažnumas

Kas pusmetį

LT

Šablonas, skirtas su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis, prižiūrinčiomis svarbų filialą, kas pusmetį keistis informacija, susijusia su
atskirų įstaigų likvidumu ir išvadomis, padarytomis vykdant priežiūrą

Kompetentinga institucija:
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įstaigos pavadinimas:
Ataskaitinės datos (MMMM 06 30 arba MMMM 12 31):
Pateikimo data (MMMM MM DD):
Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

Informaci
jos grupė

Likvi
dumas

Informacijos elementas

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(1 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]
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Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(nacionaline valiuta)

Pastabos

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(1 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Grynasis pastovaus finansavimo rodiklis
(GPFR) (nacionaline valiuta)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (1 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (2 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

LT

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(2 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

Pastabos

2014 6 12

Informaci
jos grupė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

[prireikus pridėkite daugiau reikšmingų
valiutų eilučių]

L 172/7

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Pinigai

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Centriniuose bankuose laikomi indėliai

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Vertybiniai popieriai, kuriems taikomas
0 % rizikos koeficientas

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Vertybiniai popieriai, kuriems taikomas
20 % rizikos koeficientas

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Ne finansų įmonių obligacijos

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

LT

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

GPFR (3 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

Pastabos

L 172/8

Informaci
jos grupė

[prireikus pridėkite daugiau reikšmingų
valiutų eilučių]

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įstaigos likvidumo atsargų sudedamosios
dalys:

2014 6 12

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją]

Iš viso suvaržyto turto,

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimą

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jo: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie suvaržytą turtą
teikimą

[TĮS pagrįsta vertė]

Iš viso nesuvaržyto turto,

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimą

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jo: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Bendra gautų suvaržytų užtikrinimo prie Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
monių suma,
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Bendra gautų nesuvaržytų užtikrinimo
priemonių suma,

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Paskolų ir indėlių santykis

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[FINREP pateikta vertė]

LT

Kitas itin didelio likvidumo ir itin aukštos Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
kredito kokybės turtas, atsižvelgiant į
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
KRR 481 straipsnio 2 dalį
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

Pastabos

2014 6 12

Informaci
jos grupė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 172/9

Informacijos elementas

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules
pateikia kompetentinga institucija]

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Pastabos

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją]
LT

Visų nacionalinių likvidumo rodiklių,
kuriuos kompetentingos institucijos arba
paskirtoji institucija taiko įstaigai kaip
makrolygio rizikos ribojimo principais
pagrįstos politikos priemonių dalį priva
lomų reikalavimų, gairių, rekomendacijų,
perspėjimų arba kita forma, apibūdi
nimas, įskaitant šių rodiklių apibrėžtis

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

L 172/10

Informaci
jos grupė

Bendras įstaigos likvidumo rizikos pobū
džio ir rizikos valdymo įvertinimas, visų
pirma kiek tai susiję su priimančiojoje
valstybėje narėje įsteigtu (-ais) filialu (-ais)

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Specialių likvidumo reikalavimų, taikomų
pagal Direktyvos 2013/36/ES
105 straipsnį, apibūdinimas

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Informacija apie pinigų ir užtikrinimo
priemonių pervedimo iš įstaigos filialų ir
į įstaigos filialus kliūtis

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių regu
liavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir
apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompe
tentingos institucijos šioms problemoms spręsti,
pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai
keistis informacija, o pagal TĮS 2 straipsnio 3
dalį

2014 6 12

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įstaigos likvidumo rizikos valdymo reikš
mingų trūkumų, apie kuriuos žino
kompetentingos institucijos ir kurie gali
daryti poveikį filialams, apibūdinimas,
susijusios priežiūros priemonės, kurių
buvo imtasi šiems trūkumams pašalinti,
ir kiek šių priežiūros priemonių įstaiga
laikosi

2014 6 12

2 DALIS.
TEIKIAMA KASMET

Šablonas, skirtas kasmet keistis informacija, susijusia su atskirų įstaigų likvidumu ir mokumu
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 4 straipsnio 1 dalis, 5 ir 11 straipsniai

Keitimosi informacija dažnumas

Kasmet

LT

Teisinė nuoroda

Kompetentinga institucija:
Įstaigos pavadinimas:
Ataskaitinė data (MMMM 12 31):

Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

Informaci
jos grupė

Likvi
dumas

Informacijos elementas

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(1 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(2 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]
L 172/11

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(nacionaline valiuta)

Pastabos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pateikimo data (MMMM MM DD):

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (nacionaline valiuta)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (1 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (2 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

GPFR (3 reikšminga valiuta, nurodyti
kokia)

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją,
kol rodikliai bus COREP]

LT

[remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS dėl
padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus
finansavimo priežiūros ataskaitų teikimo
reikalavimų, tačiau remiamasi kalibravimu
pagal nacionalinę specifikaciją tol, kol jis bus
pakeistas KRR kalibravimu]

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis
(3 reikšminga valiuta, nurodyti kokia)

Pastabos

L 172/12

Informaci
jos grupė

[prireikus pridėkite daugiau reikšmingų
valiutų eilučių]

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2014 6 12

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Pastabos

2014 6 12

Informaci
jos grupė

[prireikus pridėkite daugiau reikšmingų
valiutų eilučių]
LT

Įstaigos likvidumo atsargų sudedamosios
dalys:
Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Centriniuose bankuose laikomi indėliai

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Vertybiniai popieriai, kuriems taikomas
0 % rizikos koeficientas

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Vertybiniai popieriai, kuriems taikomas
20 % rizikos koeficientas

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

Ne finansų įmonių obligacijos

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
pastovaus finansavimo priežiūros atas
kaitų teikimo reikalavimų

[TĮS pagrįsta vertė]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją]

Iš viso suvaržyto turto,

[TĮS pagrįsta vertė]

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

L 172/13

Kitas itin didelio likvidumo ir itin aukštos Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl padengimo likvidžiuoju turtu ir
kredito kokybės turtas, atsižvelgiant į
pastovaus finansavimo priežiūros atas
KRR 481 straipsnio 2 dalį
kaitų teikimo reikalavimų

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pinigai

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Iš viso nesuvaržyto turto,

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Bendra gautų suvaržytų užtikrinimo prie Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
monių suma,
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Bendra gautų nesuvaržytų užtikrinimo
priemonių suma,

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl informacijos apie turto suvaržymą
teikimo

[TĮS pagrįsta vertė]

Paskolų ir indėlių santykis

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[FINREP pateikta vertė]

Visų nacionalinių likvidumo rodiklių,
kuriuos kompetentingos institucijos arba
paskirtoji institucija taiko įstaigai kaip
makrolygio rizikos ribojimo principais
pagrįstos politikos priemonių dalį priva
lomų reikalavimų, gairių, rekomendacijų,
perspėjimų arba kita forma, apibūdi
nimas, įskaitant šių rodiklių apibrėžtis

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules
pateikia kompetentinga institucija]

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją]

LT

iš jų: atitinka centrinio banko reikala
vimus

Pastabos

L 172/14

Informaci
jos grupė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2014 6 12

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Specialių likvidumo reikalavimų, taikomų
pagal Direktyvos 2013/36/ES
105 straipsnį, apibūdinimas

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Informacija apie pinigų ir užtikrinimo
priemonių pervedimo iš įstaigos filialų ir
į įstaigos filialus kliūtis

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

L 172/15

Bendras įstaigos likvidumo rizikos pobū
džio ir rizikos valdymo įvertinimas, visų
pirma kiek tai susiję su priimančiojoje
valstybėje narėje įsteigtu (-ais) filialu (-ais)

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių regu
liavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir
apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompe
tentingos institucijos šioms problemoms spręsti,
pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai
keistis informacija, o pagal TĮS 2 straipsnio 3
dalį

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

LT

Įstaigos likvidumo rizikos valdymo reikš
mingų trūkumų, apie kuriuos žino
kompetentingos institucijos ir kurie gali
daryti poveikį filialams, apibūdinimas,
susijusios priežiūros priemonės, kurių
buvo imtasi šiems trūkumams pašalinti,
ir kiek šių priežiūros priemonių įstaiga
laikosi

Pastabos

2014 6 12

Informaci
jos grupė

Informacijos elementas

Moku
mas

Informacija apie tai, ar įstaiga laikosi šių
reikalavimų:

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Pastabos

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą patei
kiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesis
kiria nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio
atsakymų, kompetentingos institucijos gali
pateikti nuorodas į jau pateiktą informaciją
arba atitinkamai ją atnaujinti]

Atkreipkite dėmesį, kad apie minimalių regu
liavimo reikalavimų nesilaikymo problemas ir
apie priežiūros priemones, kurių ėmėsi kompe
tentingos institucijos šioms problemoms spręsti,
pranešama ne šiuo šablonu, skirtu reguliariai
keistis informacija, o pagal TĮS 2 straipsnio 3
dalį

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

Įstaigos 1 lygio kapitalo pakankamumo
koeficientas, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies
b punkte

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

Įstaigos bendras kapitalo pakankamumo
koeficientas, kaip apibrėžta Reglamento
(ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 2 dalies
c punkte

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

2014 6 12

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo
pakankamumo koeficientas, kaip
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013
92 straipsnio 2 dalies a punkte

LT

a) nuosavų lėšų reikalavimų, nustatytų
Reglamento (ES) Nr. 575/2013
92 straipsnyje, atsižvelgiant į pagal to
reglamento 458 straipsnį patvirtintas
arba pripažintas priemones ir
prireikus atsižvelgiant į to reglamento
dešimtoje dalyje nustatytus pereina
mojo laikotarpio reikalavimus;
b) papildomų nuosavų lėšų reikalavimų,
taikomų pagal Direktyvos 2013/36/ES
104 straipsnį;
c) kapitalo rezervų reikalavimų, nusta
tytų Direktyvos 2013/36/ES VII ant
raštinės dalies 4 skyriuje.

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

L 172/16

Informaci
jos grupė

Informacijos elementas

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Pastabos

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

[vertė nurodoma pagal nacionalinius infor
macijos teikimo reikalavimus ir specifikaciją]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

LT

Įstaigos bendra rizikos pozicijos suma,
kaip apibrėžta Reglamento (ES)
Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalies
c punkte

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

2014 6 12

Informaci
jos grupė

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

Įstaigos specialaus anticiklinio rezervo
lygis, kurį turi palaikyti įstaiga pagal Di
rektyvos 2013/36/ES 130 straipsnį

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

Sisteminės rizikos rezervo lygis, kurį turi
palaikyti įstaiga pagal Direktyvos
2013/36/ES 133 straipsnį

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

L 172/17

Kapitalo apsaugos rezervo lygis, kurį turi
palaikyti įstaiga pagal Direktyvos
2013/36/ES 129 straipsnį

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules pateikia
Nuosavų lėšų reikalavimai, taikomi
kompetentinga institucija]
buveinės valstybėje narėje pagal Regla
mento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnį,
atsižvelgiant į pagal to reglamento
458 straipsnį patvirtintas arba pripa
žintas priemones ir prireikus atsi
žvelgiant į to reglamento dešimtoje dalyje
nustatytus pereinamojo laikotarpio reika
lavimus;

G-SII rezervo arba O-SII rezervo lygis,
kurį turi palaikyti įstaiga pagal Direkty
vos 2013/36/ES 131 straipsnio 4
ir 5 dalis

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

Papildomų nuosavų lėšų reikalavimų,
taikomų pagal Direktyvos 2013/36/ES
104 straipsnio 1 dalies a punktą, ir kitų
reikalavimų, taikomų įstaigos mokumui
pagal tą straipsnį, lygis

Remiantis reikalavimais, nurodytais TĮS
dėl priežiūros ataskaitų teikimo

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalau
jama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Pastabos

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą
LT

Svertas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai
taikoma, arba kita

Informacijos elementas

L 172/18

Informaci
jos grupė

Su sverto koeficientu ir su pernelyg
didelio sverto rizikos valdymu susijusi
informacija, kurią įstaiga atskleidžia pagal
Reglamento (ES) Nr. 575/2013
451 straipsnį

[COREP pateikta vertė]

Informacija, pateikta priimančiosios valstybės
narės kompetentingoms institucijoms, prižiū
rinčioms svarbų filialą

[saitas su įstaigos atskleista informacija]

KASMET TEIKIAMA INFORMACIJA. PASLAUGOS

Šablonas, skirtas keistis informacija, susijusia su tarpvalstybinių paslaugų teikėjais

Teisinė nuoroda

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 16 straipsnis

Keitimosi informacija dažnumas

Kasmet gavus prašymą

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

3 DALIS.

Kompetentinga institucija:
Įstaigos pavadinimas:
Ataskaitinė data (MMMM 12 31):

Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

2014 6 12

Pateikimo data (MMMM MM DD):

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai taikoma, arba
kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalaujama,
arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules pateikia kompe
tentinga institucija]

[vertė pateikiama įstaigos naudojama valiuta, milijo
nais pagal nacionalinius informacijos teikimo reikala
vimus ir specifikaciją]

Priimančiosios valstybės narės nuolatiniams
gyventojams išduotų paskolų apimtis

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules pateikia kompe
tentinga institucija]

[vertė pateikiama įstaigos naudojama valiuta, milijo
nais pagal nacionalinius informacijos teikimo reikala
vimus ir specifikaciją]

LT

Iš priimančiosios valstybės narės nuolatinių
gyventojų priimtų indėlių apimtis

Pastabos

2014 6 12

Informacijos
grupė

Informacija,
susijusi su
tarpvalsty
binių
paslaugų
teikėjais

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami
laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio
ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos
institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą infor
maciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Veiklos rūšys, kurios yra reikšmingiausia įstaigos
veikla priimančiojoje valstybėje narėje

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami
laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio
ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos
institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą infor
maciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Patvirtinimas, kad įstaiga vykdo veiklą, nurodytą
kaip pagrindinę pranešime, kurį įstaiga pateikė
pagal Direktyvos 2013/36/ES 39 straipsnį

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami
laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio
ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos
institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą infor
maciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

L 172/19

Įstaigos vykdomų veiklos rūšių forma

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Toliau pateikti informacijos elementai susiję su
Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytomis
veiklos rūšimis, kurias įstaiga nurodė norinti
vykdyti priimančiojoje valstybėje narėje teikdama
paslaugas

L 172/20

4 DALIS.
TEIKIA PRIIMANČIOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE VEIKIANTIS FILIALAS

Šablonas, skirtas keistis informacija, susijusia su priimančiosiose valstybėse narėse įsteigtais filialais
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 15 straipsnis

Keitimosi informacija dažnumas

Kasmet

LT

Teisinė nuoroda

Kompetentinga institucija:
Filialo pavadinimas:
Įstaigos pavadinimas:

Pateikimo data (MMMM MM DD):

Informacijos
grupė

Informacija,
susijusi su
priimančio
siose valsty
bėse narėse
įsteigtais
filialais

Informacijos elementas

Nuorodos į COREP/FINREP formas, kai taikoma, arba
kita

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalaujama,
arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

Filialo paskolų rinkos dalys

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules pateikia kompe
tentinga institucija]

[vertė nurodoma % pagal nacionalinius informacijos
teikimo reikalavimus ir specifikaciją. Ši vertė nenuro
doma, jei ji neviršija 2 % bendros paskolų priiman
čiojoje valstybėje narėje vertės]

Filialo indėlių rinkos dalys

[Apibrėžtį ir apskaičiavimo formules pateikia kompe
tentinga institucija]

[vertė nurodoma % pagal nacionalinius informacijos
teikimo reikalavimus ir specifikaciją. Ši vertė nenuro
doma, jei ji neviršija 2 % bendros indėlių priimančio
joje valstybėje narėje vertės]
[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami
laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio
ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos
institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą infor
maciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Pinigų ir užtikrinimo priemonių pervedimo iš
įstaigos filialų ir į įstaigos filialus kliūtys

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami
laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo praėjusio
ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos
institucijos gali pateikti nuorodas į jau pateiktą infor
maciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

2014 6 12

Filialo arba jo veiklos priimančiojoje valstybėje
narėje sisteminės rizikos nustatymas, įskaitant
filialo operacijų sustabdymo arba uždarymo tikė
tino poveikio sisteminiam likvidumui, mokėjimo
sistemoms, tarpuskaitos ir atsiskaitymų siste
moms įvertinimą

Pastabos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Ataskaitinė data (MMMM 12 31):

2014 6 12

5 DALIS.
KASMET TEIKIAMA BENDRA INFORMACIJA. INDĖLIŲ GARANTIJŲ SISTEMOS

Šablonas, skirtas keistis informacija, susijusia su indėlių garantijų sistemomis
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 6 straipsnis

Keitimosi informacija dažnumas

Kasmet

LT

Teisinė nuoroda

Kompetentinga institucija:
Įstaigos pavadinimas:
Ataskaitinė data (MMMM 12 31):

Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

Informacijos
grupė

Indėlių
garantijų
sistemos

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

Informacijos elementas

Informacijos vertė
(kiekybinė, pateikiama langelyje, kaip reikalaujama, arba kokybinė, pateikiama laisva forma)

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo
praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į
jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Didžiausia indėlių garantijų sistemos dengiama dalis vienam
reikalavimus atitinkančiam indėlininkui

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo
praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į
jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Dengiamos dalies apimtis, dengiamų indėlių rūšys ir neden
giama dalis, įskaitant produktus ir indėlininkų rūšis

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo
praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į
jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Indėlių garantijų sistemos finansavimo tvarka, visų pirma
nurodant, ar sistema finansuojama ex ante, ar ex post, ir
sistemos apimtis

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo
praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į
jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

Indėlių garantijų sistemos administratoriaus kontaktiniai
duomenys

[ataskaitinę datą atsakymai į klausimą pateikiami laisva forma. Jeigu atsakymai nesiskiria nuo
praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsakymų, kompetentingos institucijos gali pateikti nuorodas į
jau pateiktą informaciją arba atitinkamai ją atnaujinti]

L 172/21

Indėlių garantijų sistemos, kuriai priklauso įstaiga, pavadi
nimas

Pastabos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Pateikimo data (MMMM MM DD):

KASMET TEIKIAMA PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma informacija, kuria turi būti keičiamasi, susijusi su atskirų įstaigų valdymu ir nuosavybe, jų likvidumo ir finansavimo politika, likvidumo ir finansavimo nenumaty
tais atvejais planais ir pasirengimu kritinėms padėtims
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 3 straipsnis, 4 straipsnio 3 dalis ir 14 straipsnis

Keitimosi informacija dažnumas

Kasmet

LT

Teisinė nuoroda

L 172/22

6 DALIS.

Kompetentinga institucija:
Įstaigos pavadinimas:
Ataskaitinė data (MMMM 12 31):
Pateikimo data (MMMM MM DD):
Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

Papildoma informacija, kuria turi būti keičiamasi, susijusi su įstaigos valdymu ir nuosavybe ir su pasirengimu kritinėms padėtims
1. Dabartinė įstaigos organizacinė struktūra, įskaitant jos verslo linijas ir santykius su kitais grupės subjektais
2. Už kritinių padėčių valdymą atsakingų asmenų kompetentingose institucijose kontaktiniai duomenys ir komunikacijos procedūros, taikomos kritinių padėčių atveju
Papildoma informacija, kuria turi būti keičiamasi su priimančiosios valstybės narės kompetentingomis institucijomis, prižiūrinčioms svarbų filialą
1. Dabartinė valdymo organo ir vyresniosios vadovybės struktūra, įskaitant atsakomybės už filialo priežiūrą paskyrimą
2. Dabartinis akcininkų ir kvalifikuotąją akcijų paketo dalį turinčių narių sąrašas, remiantis informacija, kurią pateikė kredito įstaiga pagal Direktyvos 2013/36/ES 26 straipsnio 1 dalį
3. Įstaigos likvidumo ir finansavimo politika, įskaitant filialų finansavimo tvarkos, grupės vidaus paramos tvarkos ir centralizuoto bendro pinigų fondo sudarymo procedūrų aprašymus

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

4. Įstaigos likvidumo ir finansavimo nenumatytais atvejais planai, įskaitant informaciją apie numanomus problemų scenarijus

2014 6 12

Šablonas, skirtas keistis informacija, likvidumo problemų atveju
Teisinė nuoroda

2014 6 12

II PRIEDAS

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 17 straipsnis
LT

Kompetentinga institucija:
Įstaigos pavadinimas:
Pateikimo data (MMMM MM DD):
Teikiama konsoliduota informacija (taip/ne)

Pažymėkite „taip“, jeigu šiame šablone pateikiama konsoliduota informacija, o ne informacija apie atskirą įstaigą

Likvidumo problemų padėties aprašymas
Klausimas/informacijos elementas

Atsakymas/vertė

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Padėties, įskaitant esminę likvidumo problemų priežastį, apra
šymas

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Kas vyks po to? Kas turėtų įvykti, kad įvykis būtų susijęs su
kompetentinga institucija?

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Ar pradėta naudoti pasirengimo nenumatytiems atvejams
planus, pavyzdžiui, finansavimo nenumatytais atvejais planus?

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Tikėtinas šios padėties poveikis užkrato rizikai priimančiosios
valstybės narės bankų sektoriuje per kitus 3–6 mėnesius

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Tikėtinas šios padėties poveikis įstaigai, įskaitant jos ypatingos
svarbos ekonomines funkcijas, per kitus 3–6 mėnesius

[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Tikėtinas šios padėties poveikis filialo veiklai per kitus
3–6 mėnesius

[atsakymas pateikiamas laisva forma]
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Ar likvidumo problemų jau yra arba ar tikėtina, kad jų gali
būti kitą mėnesį arba vėliau (nurodykite laikotarpį)?

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1 SKIRSNIS.
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2 SKIRSNIS.

Veiksmai ir padėties ištaisymas
Išvardykite veiksmus, kurių jau ėmėsi įstaiga arba kompetentinga institucija, kad sumažintų likvidumo problemų priežastį Išsamiai apibūdinkite šių veiksmų padarytą poveikį:
Veiksmas ir kas ėmėsi veiksmo

Poveikis
LT

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

Išvardykite būsimus veiksmus, kurių planuoja imtis įstaiga arba kompetentinga institucija, kad sumažintų likvidumo problemų priežastį Pateikite išsamią šių veiksmų
vykdymo trukmę ir jų tikėtiną poveikį:
Trukmė

Poveikis

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

Kokie yra tolesnių veiksmų būsimi svarbiausi etapai ir kokie yra tokių veiksmų pradžios kriterijai?
[atsakymas pateikiamas laisva forma]

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Veiksmas ir kas imsis veiksmo

Išvardykite veiksmus, kurių ėmėsi įstaiga arba kompetentinga institucija, kad pagerintų likvidumo padėtį. Išsamiai apibūdinkite jų kiekybinį poveikį.
Veiksmas ir kas ėmėsi veiksmo

Poveikis

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

Išvardykite būsimus veiksmus, kurių planuoja imtis įstaiga arba kompetentinga institucija, kad pagerintų likvidumo padėtį. Pateikite tikslią šių veiksmų vykdymo trukmę ir
išsamų jų tikėtiną poveikį

laisva forma

Trukmė

laisva forma

Poveikis

laisva forma

2014 6 12

Veiksmas ir kas imsis veiksmo

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

laisva forma

2014 6 12

laisva forma

Kokie yra tolesnių veiksmų būsimi svarbiausi etapai ir kokie yra tokių veiksmų pradžios kriterijai?
[atsakymas pateikiamas laisva forma]
LT

Be to, pateikite naujausią turimą kiekybinę su likvidumu susijusią informaciją, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 524/2014 4 straipsnio 1 dalies
c–h punktuose (žr. taip pat šablonus, nurodytus I priedo I arba 2 dalyje)
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