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Geresnis reguliavimas ir priežiūra

Pasirengimas įgyvendinti susitarimą „Bazelis III“ 
Europos Sąjungoje

Europos Komisija prašo pateikti 
rekomendaciją dėl susitarime 
„Bazelis III“ numatytų pokrizinio 
laikotarpio reformų įgyvendinimo

Pasauliniai prudenciniai standartai labai svar-
būs užtikrinant vienodas sąlygas tarptautiniu 
mastu veikiantiems bankams. Jie ES turi būti 
įgyvendinami sąžiningai, proporcingai ir atsi-
žvelgiant į ES bankų rinkos ypatumus.

2018  m. gegužės 4  d. EBI gavo Europos Ko-
misijos prašymą pateikti rekomendaciją dėl 
susitarime „Bazelis  III“, kurio pagrindinis 
tikslas – sumažinti pagal riziką įvertinto turto 
perteklinį kintamumą ir pagerinti bankų ka-
pitalo pakankamumo rodiklių palyginamumą, 
numatytų pokrizinio laikotarpio reformų įgy-
vendinimo. Be to, EBI buvo prašoma pateikti 
rekomendaciją dėl peržiūrėtos rinkos rizikos 
sistemos, t. y. esminės prekybos knygos per-
žiūros (EPKP), įgyvendinimo ES.

Reaguodama į Komisijos prašymą, EBI paren-
gė nuomonę, kurioje pateikė konkretų per-
žiūrėtos Bazelio sistemos politikos vertinimą 
atsižvelgiant į  kredito rizikos, vertybinių po-
pierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS), 
veiklos rizikos ir kapitalo apatinių ribų aspek-
tus, peržiūrėtų kredito vertinimo koregavimo 
(CVA) rizikos ir rinkos rizikos sistemų politinį 
vertinimą ir susitarimo „Bazelis  III“ reformų 
makroekonominio poveikio vertinimą. Abiejų 
vertinimų tikslas  – padėti Komisijai parengti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, kuriuo susitarimas „Bazelis  III“ įgyven-
dinamas ES.
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Susitarimo „Bazelis III“ poveikio 
bankams ir ekonomikai vertinimas

Kad įvykdytų Europos Komisijos prašymą, EBI 
pradėjo duomenų rinkimo veiklą ir kokybinę 
apklausą, kad surinktų visus susijusius duo-
menis ir informaciją iš 189  bankų, esančių 
19 ES šalių.

Iš EBI analizės paaiškėjo, kad iki 2027 m., t.  y. 
visiško reformos įgyvendinimo datos  (1), bus 
reikalaujama, kad visi ES bankai turėtų 23,6 % 
didesnį 1 lygio kapitalą nei 2018 m. birželio mėn.

Bendradarbiaudama su Europos Centriniu 
Banku (ECB), EBI taip pat atliko reformų išlai-
dų ir naudos analizę platesniame ekonomikos 
kontekste. Remiantis modeliavimu, kuris buvo 
vykdomas naudojant ECB makroekonominį 
modelį, nustatyta, kad reformų įgyvendinimas 
pareikalaus vidutinių pereinamojo laikotarpio 
išlaidų. Kita vertus, susitarimas „Bazelis  III“ 
duos didelės ilgalaikės naudos dėl mažesnės 
didelių ekonomikos nuosmukių tikimybės. 
Akivaizdu, kad ši nauda yra svarbesnė nei iš-
laidos.

Susitarimo „Bazelis III“ įgyvendinimo ES 
rekomendacijos

Rengdama savo nuomonę dėl galutinės susi-
tarime „Bazelis III“ numatytos kredito rizikos 
sistemos įgyvendinimo, EBI atidžiai nagrinėjo 
pavienių reformų pasekmes ir visų reformų 
įgyvendinimo poveikį ES bankams. EBI nu-
statė, kad apskritai susitarime „Bazelis  III“ 
numatyta kredito rizikos sistema yra tinka-
ma įgyvendinti ES, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
dauguma sistemos pakeitimų atspindi kai 
kuriuos dabartinės ES praktikos aspektus. 
Ap skritai ataskaitoje pateikiamos 94 politikos 
rekomendacijos, susijusios su kredito rizika: 
39 politikos rekomendacijos, susijusios būtent 
su standartizuotu metodu (SA); 48 politikos 
rekomendacijos dėl vidaus reitingais (IRB) 
pagrįsto metodo ir 7 politikos rekomendacijos, 
taikomos SA ir IRB metodams.

(1) 2020 m. kovo 27 d. Bazelio bankų priežiūros 
komitetas (BBPK) paskelbė, kad susitarimo 
„Bazelis III“ įgyvendinimo data atidėta iki 2023 m. 
sausio 1 d. Jis taip pat paskelbė, kad kapitalo 
apatinėms riboms taikomų pereinamojo laikotarpio 
taisyklių galiojimas pratęsiamas vieniems metams.

Kalbant apie sandorio šalies kredito riziką 
pažymėtina, kad EBI pateikė rekomendacijas, 
kaip įgyvendinti susitarime „Bazelis III“ numa-
tytas VPĮFS pokrizinio laikotarpio reformas, 
kuriomis siekiama nustatyti naujas šių san-
dorių pozicijos verčių apskaičiavimo taisykles.

Atsižvelgiant į kapitalo apatines ribas, reika-
laujama, kad kapitalo reikalavimai įstaigoms, 
kurie taikomi vidaus modeliavimu pagrįstam 
metodui, nebūtų žemesni nei 72,5 % kapitalo 
reikalavimų, kurie būtų apskaičiuoti pagal SA 
metodą. Remdamasi savo kiekybinio poveikio 
tyrimo analize, EBI pastebėjo, kad kapitalo apa-
tinės ribos, kurias sukalibravo BBPK, atrodo,  
padeda jai veiksmingai siekti su ES bankais 
susijusių tikslų. Vis dėlto EBI įvertino kapitalo 
apatinių ribų mechanizmą ir išnagrinėjo įvai-
rius įgyvendinimo metodus.

EBI taip pat įvertino ir pateikė politikos reko-
mendacijas dėl peržiūrėtų CVA rizikos ir rin-
kos rizikos sistemų.

Rekomendacijos dėl CVA rizikos visų pirma 
buvo susijusios su sandorių, kuriems, atsi-
žvelgiant į CVA riziką, turi būti taikomi kapitalo 
reikalavimai, apibrėžties taikymo sritimi, CVA 
rizikai taikomų supaprastintų metodų nuro-
dymu ir įstaigų, kurioms CVA rizika turi ribotą 
poveikį, tinkamumu naudoti šiuos supapras-
tintus metodus proporcingumo tikslais.

Dėl rinkos rizikos pažymėtina, kad EBI pritarė 
susitarime „Bazelis  II“ numatyto pakartotinai 
sukalibruoto SA metodo naudojimui siekiant 
įvertinti rinkos riziką, kuris yra supaprastin-
tas SA, skirtas įstaigoms, kurioms rinkos ri-
zika daro ribotą poveikį. Rekomendacijos dėl 
rinkos rizikos parengtos remiantis surinktais 
duomenimis ir per pirmąjį 2019  m. pusmetį 
bankų užpildytu kokybiniu klausimynu, kurie 
buvo pagrįsti EPKP standartais, kuriuos BBPK 
baigė rengti 2019 m. sausio mėn.
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Pasirengimas taikyti pagrindinius naujus ES teisės 
aktus

Veiksmų gairės dėl rizikos mažinimo 
priemonių rinkinio

Rizikos mažinimo dokumentų rinkinys, kurį 
sudaro Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD), 
Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR), Ban-
kų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD) 
ir Bendro pertvarkymo mechanizmo regla-
mento (BPMR) pakeitimai, EBI suteikė dau-
giau nei 100 naujų įgaliojimų. Šiais įgaliojimais 
atnaujinamas ir papildomas Bendras taisyklių 
sąvadas ir reguliavimo praktikos stebėsena. 
EBI nusprendė veiksmų gairių dokumentų 

rinkinyje, kuris papildo kitas pavienes veiks-
mų gaires, pvz., veiksmų gaires dėl rinkos 
rizikos ir tvarių finansų, aptarti valdymo ir 
darbo užmokesčio, didelių pozicijų, 2 rams-
čio reikalavimų, pertvarkymo ir prudencinių 
ataskaitų ir informacijos atskleidimo aspek-
tus. Šio veiksmų gairių rinkinio paskelbimo lo-
ginis pagrindas buvo pateikti informaciją apie 
įgaliojimų seką ir prioritetus. Veiksmų gairėse 
EBI pateikė preliminarią įžvalgą apie tai, kaip 
ji vertina įgaliojimus, įskaitant kai kurias poli-
tikos gaires.

1 paveikslas. EBI veiksmų gairės dėl rizikos mažinimo dokumentų rinkinio. Įgaliojimai

PAGRINDINIAI 
EBI VEIKSMŲ GAIRIŲ 

DĖL RIZIKOS MAŽINIMO 
DOKUMENTŲ RINKINIO 

TIKSLAI

VALDYMAS IR DARBO 
UŽMOKESTIS

PERTVARKYMAS

DIDELĖS  
POZICIJOS

2 RAMSTISINFORMACIJOS 
ATSKLEIDIMAS

ATASKAITŲ 
TEIKIMAS 

PRIEŽIŪROS 
INSTITUCIJOMS

Imtis 
ryžtingų 
veiksmų 

siekiant 
valdyti riziką, 
įskaitant šešėlinę 

bankininkystę

Pasiekti labiau subalansuotą 
ir patikimą visos bankų 

struktūros valdymą

 

Užtikrinti 
veiksmingesnį 
ir proporcingesnį 

ataskaitų teikimą 
priežiūros 

institucijoms

Sukurti išsamią 
3 ramsčio  

sistemą 

Pertvarkymo 
veiksmų vykdymas

Užtikrinti didesnį 
aiškumą dėl 

2 ramsčio 
reikalavimų 
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Bendros ES pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistemos stiprinimas 
ypatingą dėmesį skiriant paprastumui, 
skaidrumui ir standartizavimui

2019  m. trys Europos priežiūros institu ci-
jos (EPI), būtent EBI, Europos vertybinių popie-
rių ir rinkų institucija (ESMA) ir Europos drau-
dimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), 
sudarė jungtiniam komitetui pavaldų pakei-
timo vertybiniais popieriais komitetą, kad jis 
tarpsektoriniu lygmeniu užtikrintų nuoseklią 
priežiūrą taikant ES pakeitimo vertybiniais 
popieriais sistemą. Pakeitimo vertybiniais 
popieriais komitetas, kurį sudaro EPI, nacio-
nalinių kompetentingų institucijų, Europos 
Komisijos ir ECB atstovai, nagrinėjo svarbias 
temas, įskaitant i)  Pakeitimo vertybiniais po-
pieriais reglamento (2017/2402) jurisdikcinės 
taikymo srities aiškinimą, ii) ES instituciniams 
investuotojams taikomus išsamaus patikrini-
mo reikalavimus ir iii) sistemos taikymo srities 
trečiosioms šalims paaiškinimą.

Investicinių įmonių prudencinės 
sistemos ir būsimų EBI reguliavimo 
produktų įgyvendinimas

Reaguodama į  Europos Komisijos 2017  m. 
paskelbtą prašymą pateikti rekomendaciją, 
EBI teikė Europos Komisijai aukšto lygmens 
pagalbą ir rekomendacijas dėl naujos investi-
cinėms įmonėms taikomos prudencinės siste-
mos sukūrimo.

Naujos sistemos paskirtis – sukurti investici-
nėms įmonėms taikomus prudencinius reika-
lavimus, kurie būtų paprastesni ir proporcin-
gesni nei dabar pagal KRD  4 ir KRR taikomi 
reikalavimai ir atspindėtų investicinių įmonių 
veiklos mastą, pobūdį ir sudėtingumą.

Naujoje sistemoje nustatyta nemažai EBI įga-
liojimų šiose srityse: ribos ir kriterijai, taikomi 
investicinėms įmonėms, kurioms galioja KRR, 
kapitalo reikalavimai ir kapitalo sudėtis, ata-
skaitų teikimas ir informacijos atskleidimas, 
darbo užmokestis ir valdymas, priežiūros kon-
vergencija ir priežiūros peržiūros procesas ir 
aplinkosauginė, socialinė ir valdymo (ASV) ri-
zika.

EBI planuoja keturiais etapais pristatyti regu-
liavimo produktus, susijusius su šiais įgalio-
jimais.

Tolesnis IRB taisymo programos 
įgyvendinimas ir vidaus modelių 
lyginamoji analizė

2019  m. EBI atliko savo nuolatines metines 
priežiūros lyginamąsias analizes, siekdama 
nustatyti pagal riziką įvertinto turto apskai-
čiavimo naudojant vidaus modelius klaidas. 
Kiekviena iš šių analizių užbaigiama paskel-
biant dvi horizontaliąsias ataskaitas, kuriose 
apibendrinamos pagrindinės su kredito rizika 
ir rinkos rizika susijusios išvados. Sudėtin-
giausias lyginamųjų pagal riziką įvertinto turto 
tyrimų aspektas yra rizikos veiksnių įtakos at-
skyrimas nuo praktinių veiksnių įtakos. Todėl 
kredito rizikai ir rinkos rizikai įvertinti taikomi 
skirtingi lyginamosios analizės metodai.

2019  m. kovo mėn. EBI paskelbė Su ekono-
mikos nuosmukiu susijusio nuostolio dėl įsi-
pareigojimų neįvykdymo įvertinimo gaires ir 
taip užbaigė IRB metodo reguliavimo peržiū-
rą, kaip iš pradžių nustatyta 2016  m. vasario 
mėn. paskelbtoje ataskaitoje. Iki šiol pasiekti 
laimėjimai ir planuojami kiti veiksmai aprašyti 
2019 m. liepos mėn. paskelbtose IRB veiksmų 
gairėse, kuriose taip pat nustatytas peržiūrė-
tas reguliavimo nuostatų įgyvendinimo tvarka-
raštis.

Pagrindinė IRB veiksmų gairių paskirtis – at-
kurti rinkos dalyvių pasitikėjimą vidaus mode-
lių rezultatais ir užtikrinti vienodas sąlygas bei 
nuosavų lėšų reikalavimus, kuriuose tinkamai 
atsispindėtų įstaigų prisiimta rizika. Tikimasi, 
kad IRB veiksmų gairių įgyvendinimas prisi-
dės prie iš esmės pagerėjusio rizikos įverčių ir 
pagal riziką įvertinto turto palyginimo įvairiose 
įstaigose.

Valdymo ir darbo užmokesčio politikos 
tikslinimas

2019 m. gegužės 20 d. priimta Direktyva (ES) 
2019/878 (KRD V) iš dalies keičiama Direktyva 
2013/36/ES (KRD), inter alia, įskaitant jos val-
dymo ir darbo užmokesčio nuostatas, siekiant 
užtikrinti labiau suderintą ir proporcingesnį 
požiūrį ES.

Visų pirma, vadovaujantis 2016 m. liepos 28 d. 
Europos Komisijos ataskaitos rekomenda-
cijomis, naujose nuostatose paaiškinama, 
kad mažoms įstaigoms ir darbuotojams, ku-
rių darbo užmokesčio kintamumo lygis nėra 
didelis, netaikomi atidėjimo ir išmokėjimo 
priemonėmis principai ir pensijų politika, kaip 
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nustatyta Direktyvoje 2013/36/ES. Laikydama-
si pagal KRD 5 jai suteiktų įgaliojimų, 2019 m. 
EBI pradėjo keisti savo gaires dėl patikimos 
darbo užmokesčio politikos, kad nurodytų pro-
porcingumo taikymo sąlygas ir kitus aspektus, 
susijusius su taikymu grupėms, su akcijomis 
susijusių priemonių naudojimu ir atidėjimo 
laikotarpiu. Be to, KRD 5 įtvirtinta nauja nuo-
stata, pagal kurią reikalaujama, kad darbo už-
mokestis lyčių atžvilgiu būtų neutralus, ir EBI 
šiuo klausimu pradėjo rengti gaires.

EBI taip pat pradėjo tikslingo ir tinkamo val-
dymo organo narių ir pagrindinių funkcijų vyk-
dytojų tinkamumo vertinimo gairių peržiūrą, 
siekdama atsižvelgti į KRD 5 pakeitimus, ku-
riais siekiama pagerinti rizikos valdymą, su-
stiprinti valdybos dalyvavimą rizikos valdymo 
priežiūros veikloje ir paaiškinti, kad pinigų plo-
vimo ir terorizmo finansavimo rizika yra prie-
žiūros peržiūros ir vertinimo proceso (SREP), 
taigi ir patikimo valdymo taisyklių sudedamoji 
dalis.

Pertvarkymo, prudencinių, vartotojų, mokėjimų ir 
kovos su pinigų plovimu reikalavimų įgyvendinimo 
stebėsena ir priežiūros konvergencija ES

Veiksmingo ir koordinuoto krizių 
valdymo skatinimas ES kredito 
įstaigose, investicinėse įmonėse 
ir finansų rinkos infrastruktūros 
objektuose

2019  m. vasario mėn. EBI paskelbė vertini-
mo pertvarkymo tikslais vadovą, kuriuo siekė 
skatinti vertinimo praktikos konvergenciją ir 
nuoseklumą ir nepriklausomų vertintojų są-
veiką ES. EBI į vadovą įtraukė skyrių, susijusį 
su informacinėmis sistemomis, kurias įstai-
gų vadovybė naudoja pertvarkymo įvertinimo 
tikslais.

Priežiūros praktikos konvergencijos 
vertinimas

EBI nustatė 2019  m. konvergencijos planą 
siekdama skatinti priežiūros konvergenciją 
ES. Plane, kuriame išskiriamos pagrindinės 
temos, kurių prudencinei priežiūrai skirti-
na daugiau dėmesio, buvo siekiama pateikti 
informacijos kompetentingoms instituci-
joms vykdant priežiūros prioritetų atrinkimo 
2019 m. procesus, taip pat atkreipti jų dėmesį 
į nuoseklų tam tikrų politikos priemonių įgy-
vendinimą.

Tikimasi, kad kompetentingos institucijos už-
tikrins, kad joms vykdant įstaigų vidaus val-
dymo tvarkos priežiūrą būtų atsižvelgiama 
į peržiūrėtas EBI gaires dėl vidaus valdymo ir 
EBI ir ESMA bendras gaires dėl valdymo or-
ganų narių ir pagrindines funkcijas vykdančių 
asmenų tinkamumo vertinimo, kurios abi įsi-
galiojo 2018  m. birželio 30  d. Be to, kompe-
tentingos institucijos peržiūrėjo įstaigų požiūrį 
į informacinių ir ryšių technologijų (IRT) riziką 
ir su tuo susijusius įstaigų procesus.

Galiausiai neveiksnių paskolų, nurodytų įstai-
gų balanse, mažinimo vertinimas ir stebėse-
na buvo įvardyta viena pagrindinių priežiūros 
temų, į kurią 2019 m. reikia atkreipti dėmesį,  
siekiant stebėti priežiūros institucijų pasiren-
gimą įgyvendinti neveiksnių paskolų ir restruk-
tūrizuotų pozicijų valdymo gaires (2).

(2) Taikomos nuo 2019 m. birželio 30 d.
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Modelių kintamumo mažinimas ir 
lyginamosios analizės praplėtimas į ją 
įtraukiant 9-ąjį tarptautinį finansinės 
atskaitomybės standartą

Visapusiškas supratimas apie bankų taikomą 
modeliavimo praktiką pagal 9-ąjį tarptautinės 
finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) 
buvo ta sritis, kuriai EBI daugiausia dėmesio 
skyrė 2019 m. ir tai darys ir artimiausiais me-
tais. 2019 m. liepos mėn. EBI paskelbė 9-ojo 
TFAS veiksmų gaires ir pradėjo 9-ojo TFAS 
lyginamąją analizę  (3). Dabar atliekama lygi-
namoji analizė yra labai svarbi priežiūros po-
žiūriu, nes tikėtinų kredito nuostolių įvertini-
mas turi tiesioginį poveikį nuosavų lėšų lygiui 
ir norminiams santykiams. Ši iniciatyva – tai 
pirmas žingsnis atliekant išsamų darbą, ku-
riuo siekiama nustatyti neatitikimus, dėl kurių 
gali atsirasti per dideli / netinkami prudenci-
nių skaičių pokyčiai. Tikslas yra sudėtingas, 
todėl bus pasiektas palaipsniui per vidutinės 
trukmės ilgalaikį laikotarpį.

Prudencinės politikos dėl funkcijų 
perdavimo poreikių, struktūrinių 
užsienio valiutos pozicijų nuostatos 
taikymo ir pertvarkymo įgyvendinimas

Atsižvelgiant į  skaitmeninimą ir didėjančią IT 
ir finansinių technologijų svarbą, funkcijų per-
davimas yra vienas iš būdų pakankamai pa-
prastai sudaryti galimybę naudotis naujomis 
technologijomis ir pasiekti masto ekonomiją. 
EBI atnaujino savo funkcijų perdavimo gaires, 
kad nustatytų aiškią sistemą ir sukurtų teisi-
nį tikrumą tais atvejais, kai įstaigos funkcijų 
vykdymą perduoda paslaugų teikėjams, visų 
pirma technologiniu požiūriu naujoviškose 
srityse, susijusiose su, pvz., debesijos kompiu-
terija ir kitomis informacinių technologijų (IT) 
paslaugomis.

Atrodo, kad priežiūros institucijos ir įstaigos 
nevienodai aiškina struktūrinių užsienio va-
liutos pozicijų (FX) nuostatą ir jos taikymą, 
todėl nuostata ES įgyvendinama nenuosekliai. 
Siekdama užtikrinti suderintą aiškinimą ir 
įgyvendinimą ES, 2019 m. spalio mėn. EBI pa-
skelbė konsultacijoms skirtą dokumentą dėl 
gairių dėl struktūrinių FX pozicijų vertinimo 
kompetentingose institucijose projekto.

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-
on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-
benchmarking-exercise

Pertvarkymo srityje EBI dėmesį skyrė gelbėji-
mo privačiomis lėšomis proceso įgyvendinimui 
siekiant veiksmingesnio pertvarkymo. Viena 
svarbi darbo sritis buvo gelbėjimo privačiomis 
lėšomis proceso ir Europos pakeitimo verty-
biniais popieriais teisės aktų sąsajos analizė. 
Antroji svarbi darbo sritis buvo gelbėjimo pri-
vačiomis lėšomis ir ES reglamentų dėl susilie-
jimų ir patvirtintos valstybės pagalbos sąsaja.

Mokėjimo paslaugų priežiūros 
ir vartotojų apsaugos reikalavimų 
konvergencija

2019 m. EBI toliau dirbo mokėjimo paslaugų 
srityje, kad padėtų pasiekti Mokėjimo paslau-
gų direktyvos (MPD 2) tikslus ir užtikrintų, kad 
direktyvos reikalavimai ir susiję EBI techniniai 
standartai ir gairės ES būtų taikomi patikimai, 
veiksmingai ir nuosekliai. Šiomis aplinkybė-
mis EBI pateikė paaiškinimus atsakydama 
į sektoriaus užklausas dėl prieigos sąsajų, ku-
rių reikalaujama pagal MPD 2, įgyvendinimo. 
Be to, EBI nagrinėjo užklausas dėl praktinių 
uždavinių, su kuriais susiduriama sektoriuje 
2019 m. rugsėjo 14 d. pradėjus taikyti Komi-
sijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/389 dėl 
griežto kliento autentiškumo patvirtinimo ir 
bendrų ir saugių ryšių (griežto kliento auten-
tiškumo patvirtinimo ir bendrų ir saugių ryšių 
techniniai reguliavimo standartai). Siekdama  
geriau suprasti sektoriuje kylančias proble-
mas, 2019 m. sausio mėn. EBI taip pat suda-
rė darbo grupę programavimo sąsajų pagal 
MPD  2 taikymo klausimais, kurią sudarė 
30 sektoriaus dalyvių ir nacionalinės kompe-
tentingos institucijos, taip užtikrinant propor-
cingą ir lygų atstovavimą pagrindinėms suin-
teresuotosioms šalims iš visos ES.

Vartotojų apsaugos srityje 2019 m. liepos mėn. 
EBI paskelbė produktų priežiūros ir valdymo 
tvarkos gairių, paskelbtų 2015  m. ir taikomų 
nuo 2017  m., įgyvendinimo ataskaitą. Ata-
skaitoje aptarti įvairūs gerosios ir netinkamos 
patirties pavyzdžiai ir aprašyta, kokių veiksmų 
EBI imsis vykdydama priežiūros konvergenci-
jos įgaliojimus.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
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Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
prevencijos užtikrinimas prudencinėmis 
aplinkybėmis

Atsižvelgdama į  2018  m. pabaigoje paskelb-
tą Europos Vadovų Tarybos veiksmų planą, 
2019  m. liepos mėn. EBI paskelbė nuomonę 
dėl prižiūrimiems subjektams siunčiamų pra-
nešimų, kurioje atkreiptas dėmesys į  poreikį 
didinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo fi-
nansavimu ir keitimosi informacija priežiūros 
ir atitinkamų institucijų bei prudencinių prie-
žiūros institucijų, visų pirma tarpvalstybinių 
institucijų bendradarbiavimo veiksmingumą. 
Nuomonėje EBI atkreipė dėmesį į pinigų plo-
vimo ir terorizmo finansavimo riziką prudenci-
nėmis aplinkybėmis ir bendrojoje rinkoje.

EBI pradėjo kovos su pinigų plovimu ir tero-
rizmo finansavimu aspektų integravimo į pru-
dencinę priežiūrą darbus, siekdama užtikrinti, 

kad visuose priežiūros procesuose, įskaitant 
leidimų išdavimą ir nuolatinę priežiūrą, būtų 
atsižvelgta į  pinigų plovimo ir terorizmo fi-
nansavimo riziką, visų pirma per priežiūrinio 
tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP), kurio 
metu peržiūrima rizika, verslo modeliai, kre-
dito operacijos, valdymas ir vidaus rizikos val-
dymas. Šis darbas tęsiamas 2020 m. ir vėliau.

Galiausiai EBI įgyvendino 1-ąjį kompetentingų 
institucijų požiūrio į kovą su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu vykdant bankų priežiū-
rą daugiametės peržiūrų programos etapą, 
kad įvertintų nacionalinių kompetentingų in-
stitucijų požiūrio į kovą su pinigų plovimu ir te-
rorizmo finansavimu vykdant bankų priežiūrą 
veiksmingumą ir paremtų pavienių kompeten-
tingų institucijų kovos su pinigų plovimu ir te-
rorizmo finansavimu pastangas. 2020 m. EBI 
toliau atliks įvairias kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu peržiūras.

Policy recommendations
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Horizontalieji prioritetai ir jų 
poveikis ES finansų sektoriui

Technologinio neutralumo užtikrinimas taikant 
reguliavimo ir priežiūros metodus

Didžiųjų duomenų ir pažangiosios 
analizės diegimo tendencijų vertinimas

EBI nustatė, kad didžiųjų duomenų ir dirbtinio 
intelekto naudojimas ir mašinų mokymasis yra 
perspektyvios ir stiprėjančios technologinės 
inovacijos finansinių paslaugų srityje. EBI at-
liko išsamią didžiųjų duomenų ir pažangiosios 
analizės taikymo bankų sektoriuje peržiūrą ir 
2020 m. sausio mėn. paskelbė ataskaitą apie 
didžiuosius duomenis ir pažangiąją analizę. 
Ataskaitos tikslas yra su suinteresuotaisiais 
subjektais pasidalyti žiniomis apie dabartinę 
praktiką ir pristatyti pagrindinius pasitikėjimo 
ramsčius ir elementus, kurie turėtų būti neat-
siejami nuo didžiųjų duomenų ir pažangiosios 
analizės naudojimo.

ES teisės aktų taikymo ir tinkamumo 
kriptoturto atžvilgiu vertinimas

2019 m. EBI paskelbė ES teisės aktų taikymo 
ir tinkamumo su kriptoturtu susijusios veiklos 
atžvilgiu ataskaitą. EBI nustatė gana žemą su 
kriptoturtu susijusios veiklos ES lygį ir paste-
bėjo, kad su kriptoturtu susijusi veikla nepa-
tenka į  ES bankų, mokėjimų ir elektroninių 
pinigų (e. pinigų) reguliavimo sritį ir kad dėl to 
esama nekontroliuojamos rizikos veiksnių.

EBI atkreipė dėmesį į  poreikį atlikti išsamią 
išlaidų ir naudos analizę atsižvelgiant į su fi-
nansiniu sektoriumi susijusius ir nesusijusius 
klausimus, siekiant nustatyti, kokių veiksmų 
reikia imtis ES lygmeniu, kad būtų sprendžia-
mi nustatytos rizikos vartotojams, veiklos 
atsparumo ir vienodų sąlygų užtikrinimo 
klausimai.

Inovacijų stebėsena ir rizikos valdymas

EBI stebi technologijomis pagrįstas finansines 
inovacijas ir vertina jų suteikiamas galimybes, 
taip pat riziką, kurią jos gali kelti IRT kiber-
netiniam saugumui arba veiklos atsparumui, 
ir taip sudaro sąlygas prireikus imtis tinkamo 
politinio atsako.

2019 m. EBI pakeitė inovacijų stebėsenos pro-
ceso struktūrą sukurdama internetinę inova-
cijų tikrinimo priemonę, kuri padeda jai sekti 
naujausius su inovacijomis susijusius poky-
čius ir įvertinti jų svarbą, todėl EBI gali nusta-
tyti svarbiausias prioritetines sritis ir padėti 
orientuoti Inovatyvių produktų pogrupio darbą.
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Rizikos valdymo srityje EBI 2019 m. paskelbė 
svarbias IRT ir saugumo rizikos valdymo gai-
res, kuriomis siekiama padidinti ES bankų ir 
mokėjimo sektorių atsparumą.

Finansinių technologijų įmonių poveikio 
mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų 
verslo modeliui vertinimas

2019  m. EBI atliko finansinių technologijų 
įmonių poveikio mokėjimo įstaigoms ir e. pini-
gų įstaigoms analizę, kad paskatintų regulia-
vimo ir priežiūros institucijas dalytis žiniomis.

Iš išvadų matomas ryšys tarp mokėjimų sek-
toriaus augimo ir tarpininkavimo atsisakymo 
bankininkystės sektoriuje, nes seniai veikian-
čios kredito įstaigos pranešė apie neigiamą 
poveikį jų pajamoms iš mokėjimo veiklos. 
Atrodo, kad dabar dauguma įstaigų laikosi 
savo produktų ir paslaugų plėtros ir patekimo 
į naujas rinkas strategijos.

Debesijos kompiuterija ir skaitmeninės / mo-
biliosios piniginės yra plačiausiai naudojamos 
inovacijos, įskaitant didėjantį susidomėjimą  
dirbtiniu intelektu / mašinų mokymusi, didžiai-
siais duomenimis ir pažangiąja analize  bei 
biometriniais duomenimis.

Naujų inovacijų tarpininkų stebėsena ir 
geriausios patirties nustatymas

2019  m. sausio mėn. EPI paskelbė ataskaitą 
apie inovacijų tarpininkus, kurioje apžvelgė 
dabartines sistemas ir pateikė apibendrintą 
geriausią patirtį, susijusią su šių tarpininkų 
struktūra ir veikimu.

Ataskaitoje pateikiama lyginamoji inovacijų 
tarpininkų analizė ir, remiantis šia analize, 
geriausioji patirtis, kuria siekiama i)  skatinti 
nuoseklumą bendrojoje rinkoje atsižvelgiant 
į  inovacijų tarpininkų struktūrą ir veikimą; 
ii)  skatinti reguliavimo ir priežiūros politikos 
rezultatų, kuriuos duoda inovacijų tarpininkų 
sąveika, skaidrumą, ir iii) palengvinti naciona-
linių institucijų, įskaitant vartotojų ir duomenų 
apsaugos institucijas, bendradarbiavimą.

Kliūčių tarpvalstybiniam finansinių 
paslaugų teikimui nustatymas

2019  m. spalio mėn. EBI paskelbė ataskaitą, 
kurioje aptarti galimi skaitmeniniai sprendi-
mai, kuriais siekiama remti tarpvalstybinį pa-
slaugų teikimą, ir nustatytos galimos kliūtys 
tarpvalstybiniam bankų ir mokėjimo paslaugų 
teikimui, atsirandančios dėl vartotojų apsau-
gos, verslo veiklos ir kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu reikalavimų skirtumų. 
Ataskaitoje rekomenduojama Europos Komi-
sijai imtis veiksmų siekiant išspręsti šiuos 
klausimus, kad būtų remiamas tarpvalstybinis 
paslaugų teikimas.

Finansinių technologijų įmonių veiklos 
srities ir licencijavimo metodų analizė

2019  m. liepos mėn. EBI paskelbė ataskai-
tą apie reguliavimo sritį, reguliavimo statusą 
ir leidimų išdavimo metodus, susijusius su 
finansinių technologijų įmonių veikla. Ata-
skaitoje nustatyta, kad finansinių technologijų 
įmonės, kurioms netaikomos jokios regulia-
vimo taisyklės, neturi būti reguliuojamos, nes 
jos vykdo veiklą ir teikia paslaugas, kurios yra 
tik papildomo / nefinansinio pobūdžio. Kalbant 
apie leidimų išdavimo metodus, pažymėtina, 
kad EBI nustatė, jog kompetentingos institu-
cijos proporcingumo ir lankstumo principus 
taiko vienodai, nepaisant to, ar pareiškėjas 
pristato įprastą ar naujovišką verslo modelį 
ir (arba) paslaugų teikimo mechanizmą.
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ASV veiksnių integravimas į EBI darbą

ASV veiksmų plano bankų sektoriui 
nustatymas

2019 m. EBI paskelbė savo tvarių finansų veiks-
mų planą, kuriame apibrėžė savo įgaliojimus 
tvarių finansų srityje ir nurodė, kokių techninių 
parengiamųjų darbų, susijusių su rinkos analize 
ir bendravimu su suinteresuotaisiais subjektais, 
ji imsis. Pagal veiksmų planą numatyta sukurti 
EBI tvarių finansų tinklą, kuriame dalyvautų ES 
kompetentingos institucijos, siekiant nustatyti 
bendradarbiavimo kanalą, ir surengti tris tech-
ninius praktinius seminarus, kuriuose dalyvautų 
ES bankai, kompetentingos institucijos ir tyrėjai.

Ši EBI veikla atitinka Europos Komisijos tva-
raus augimo finansavimo veiksmų planą, ku-
riame EPI raginamos tiesiogiai remti plano 
įgyvendinimą atliekant konkrečias užduotis. 
EPI turėtų teikti rekomendacijas, kaip ati-
tinkamuose ES finansines paslaugas regla-
mentuojančiuose teisės aktuose būtų galima 
veiksmingai atsižvelgti į  tvarumo aspektus, ir 
padėti nustatyti esamus trūkumus.

2 paveikslas. EBI įgaliojimai tvarių finansų srityje

EBI REGLAMENTAS

Stebėsenos sistema, skirta reikšmingai 
ASV rizikai įvertinti

Atsižvelgti į ASV veiksnius EBI darbe

TVARAUS INFORMACIJOS 
ATSKLEIDIMO 

REGLAMENTAS

EPI tvarumo TRS, susiję su:
(i) ikisutartiniu informacijos atskleidimu;
(ii) svetainių turiniu;
(iii) periodinėmis ataskaitomis;
(iv) informacijos apie tvarius finansus 

pateikimu.

KRD IR IĮD

Potencialus ASV rizikos įtraukimas 
ir rizikos valdymas ir SREP
- Apibrėžtys
- Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 

procesai
- ASV rizikos vertinimas
- ASV rizikos poveikis skolinimui

EK VEIKSMŲ PLANAS

Indėlis į techninių klausimų ekspertų 
grupės darbą
- Taksonomija
- Žaliųjų obligacijų standartas
- Gairės dėl informacijos apie klimatą 

atskleidimo
- Orientaciniai etalonai

10-as veiksmas: prašymas pateikti 
rekomendaciją dėl nederamo trumpalaikio 
spaudimo
Tvarių finansų platforma

KRR IR TFA

Su ASV rizika susijusios, fizinės 
ir pereinamojo laikotarpio rizikos 
atskleidimas

Prudencinio požiūrio į pozicijas, 
susijusias su aplinkosauginiais ir (arba) 
socialiniais tikslais, vertinimas
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Rinkos praktikos ir trumpalaikių 
rezultatų paskatų bankų sektoriuje 
analizė

Reaguodama į  Europos Komisijos prašymą 
pateikti rekomendaciją, EBI atliko atitinkamą 
analizę ir savo išvadas pateikė ataskaitoje dėl 
finansų sektoriaus nederamo trumpalaikio 
spaudimo korporacijoms. Ataskaitoje atsi-
žvelgiama į  tris perspektyvas, susijusias su 
trumpalaikių rezultatų siekimu, t.  y. bankų 
perspektyvą, korporacijų perspektyvą ir tvarių 
finansų perspektyvą. Ataskaitoje pateikiamos 
politikos rekomendacijos, kuriose skatinama 
politiniais veiksmais siekti pateikti atitinkamą 
informaciją ir paraginti bankus savo strategi-
jose ir valdymo srityje numatyti ilgesnius ter-
minus.

ASV veiksnių integravimas į bendrą 
EBI darbą

Laikydamasi savo steigimo reglamento, EBI 
privalo atsižvelgti į  tvarius verslo modelius ir 
ASV veiksnių integravimą pagal įgaliojimus 
vykdant savo užduotis. EBI taip pat turėtų su-
kurti stebėsenos sistemą, kad įvertintų reikš-
mingą ASV riziką ir bendrą ekonominių scena-

rijų poveikio įstaigų finansinei būklei vertinimo 
metodiką, kurioje atsižvelgiama į  neigiamų 
aplinkosauginių tendencijų sukeltą riziką.

Peržiūrėtoje KRD 5 EBI raginama parengti kri-
terijus, kurie padėtų suprasti ASV riziką įstai-
gų finansiniam stabilumui, siekiant nustatyti 
strategijas ir procesus, kurie padėtų valdyti 
šią riziką ir įvertinti galimybę įtraukti ASV rizi-
ką į kompetentingų institucijų vykdomą SREP. 
Peržiūrėtame KRR 2 nustatytas reikalavimas, 
kad didelės įstaigos atskleistų informaci-
ją apie ASV riziką, o  EBI taip atskleidžiamos 
informacijos ypatumus įtrauktų į  3 ramsčio 
techninį standartą, kuriuo apsaugomi vartoto-
jai ir indėlininkai ir prisidedama prie saugių ir 
patogių mažmeninių mokėjimų ES.

Vartotojų apsauga ES

Vartotojų apsaugos srityje EBI siekė suma-
žinti žalą, kuri vartotojams gali atsirasti įsigy-
jant mažmeninės bankininkystės produktus ir 
paslaugas. EBI 2018–2019  m. vartojimo ten-
dencijų ataskaitoje aptarti susiję klausimai ir 
taikytina teisės aktų ir reguliavimo sistema, 
įskaitant priemones, kurių EBI ėmėsi šiems 
klausimams išspręsti.

3 paveikslas. Indėlių apsaugos nauda ES piliečiams

EBI nuomonėse daroma išvada, kad vienoda draudimo suma, t. y. 100 000 EUR, tebėra tinkama. Tačiau EBI siūlo 
svarbių sistemos patobulinimų, įskaitant gyvenimiškose situacijose pastebėtų problemų sprendimą, pavyzdžiui:

aiškesnė ir geresnė informacija pavieniams 
indėlininkams, kuri teikiama įprastai ir įvykus krizei;

didesnis lėšų, kurioms taikoma indėlių garantijų 
sistema, skaidrumas siekiant užtikrinti indėlių 

apsaugą;

aiškesnis ir labiau suderintas požiūris į dabartines taisykles, susijusias su konkrečiais atvejais, pvz., didesnių nei 
100 000 EUR sumų apsauga, kai tokios sumos yra susijusios su gyvenimiškomis situacijomis, pvz., namo pardavimu, 

arba lėšų, kurias indėlininko vardu laiko kitas asmuo, pvz., notaras arba mokėjimo įstaiga, tvarkymu.

aiškesnės taisyklės, taikytinos sudėtingais 
bankų žlugimų atvejais, pvz., susijusiais su pinigų 
plovimu, siekiant užtikrinti, kad nekalti indėlininkai 

greitai atgautų savo pinigus;

lankstesnis požiūris į lėšų grąžinimą 
indėlininkams, kurie indėlius laiko kitose ES 

valstybėse narėse, siekiant užtikrinti, kad lėšos jiems 
būtų grąžintos kuo veiksmingiau;

> €100 000
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Indėlininkų apsaugos gerinimas ES

2019  m. EBI atliko pažangos, padarytos ES 
valstybėse narėse įgyvendinant Direktyvą dėl 
indėlių garantijų sistemų vertinimą. EBI iš-
analizavo, kaip dabartinės indėlių apsaugos 
taisyklės taikomos ES, nustatė uždavinius, su 
kuriais susiduriama gyvenimiškose situacijo-
se, ir pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip pa-
tobulinti sistemą.

2019  m. EBI taip pat paskelbė nuomonę dėl 
indėlių apsaugos klausimų, kylančių Jungtinei 
Karalystei išstojant iš ES, kurioje ji paragino 
paskirtąsias institucijas, atsakingas už indėlių 
garantijų sistemas, užtikrinti, kad išstojimo be 
susitarimo atveju Jungtinės Karalystės kredito 
įstaigų, esančių ES, indėlininkai būtų vienodai 
apsaugoti pagal ES indėlių garantijų sistemas.

Indėlis kuriant bendrą ES mažmeninių 
mokėjimų rinką

2019 m. kovo mėn. pagal MPD 2 pradėjo veikti 
EBI centrinis registras, kuriame pateikiama 
apibendrinta informacija apie visas mokėjimo 
įstaigas ir e.  pinigų įstaigas, turinčias leidi-
mus vykdyti veiklą arba įregistruotas Euro-
pos ekonominėje erdvėje (EEE), jų atstovus ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu teikiamas paslaugas. 
Registras yra nemokamas ir prieinamas elek-
troniniu formatu.

2019  m. balandžio mėn. EBI paskelbė nuo-
monę dėl mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstai-
gų, besinaudojančių kitoje valstybėje narėje 
esančių tarpininkų ir platintojų paslaugomis, 
pranešimų dėl pasų pobūdžio. Šioje nuomonė-
je išvardyti kriterijai, kuriuos kompetentingos 
institucijos turėtų naudoti siekdamos nustaty-
ti, ar tarpininkų ar platintojų paskyrimas kitos 
valstybės narės teritorijoje reiškia įsisteigimą.

EPI tarpsektorinis darbas, atliekamas vadovaujant 
jungtiniam komitetui

2019 m. jungtinis komitetas, kuriam pirminin-
kauja EIOPA, toliau atliko pagrindinį vaidme-
nį koordinuojant EPI, Europos Komisijos ir 
Europos sisteminės rizikos valdybos veiklą ir 
joms keičiantis informacija. Jungtinis komite-
tas tęsė savo darbą svarbiose tarpsektorinėse 
srityse, pvz., gerino vartotojų apsaugą, stebėjo 
finansines inovacijas ir kibernetinį saugumą 
bei kovojo su pinigų plovimu ir terorizmo fi-
nansavimu. EPI toliau atliko parengiamuosius 
darbus, susijusius su Jungtinės Karalystės iš-
stojimu iš ES.

Vartotojų apsauga finansinių paslaugų 
sektoriuje ir finansinių inovacijų 
stebėsena

Vartotojų apsauga ir finansinės inovacijos ir 
toliau išlieka svarbiais jungtinio komiteto dar-
botvarkės klausimais. EPI, pasikonsultavusios 
dėl tikslinių deleguotojo reglamento pakeiti-
mų, susijusių su pagrindiniam informaciniam 
dokumentui dėl mažmeninių ir draudimo 
principu pagrįstų investicinių produktų pa-
keto (PRIIP) taikomų taisyklių, paskelbė savo 
galutines rekomendacijas. EPI nusprendė dar 
nesiūlyti tikslinių pakeitimų ir vietoj to  – ini-
cijuoti išsamesnę PRIIP deleguotojo regla-

mento peržiūrą. Šiuo tikslu EPI prisidėjo prie 
Europos Komisijos atlikto vartotojų tyrimo, 
o 2019 m. spalio mėn. pradėjo viešas konsul-
tacijas dėl pagrindinio informacinio dokumen-
to dėl  PRIIP.

Be to, EPI paskelbė pareiškimą priežiūros 
klausimais dėl pagrindiniame informaciniame 
dokumente dėl PRIIP aprašytų veiklos scena-
rijų, kuriuo siekė suderinti požiūrius ir page-
rinti mažmeninių investuotojų apsaugą prieš 
užbaigiant dabartinę PRIIP peržiūrą.

Jungtinis komitetas taip pat paskelbė tarp-
valstybinės mažmeninių finansinių paslau-
gų priežiūros ataskaitą. Šioje ataskaitoje EPI 
nustatė pagrindines problemas, su kuriomis 
susiduria nacionalinės kompetentingos insti-
tucijos, prižiūrėdamos finansų įstaigas, kurios 
ES teikia tarpvalstybines mažmenines finansi-
nes paslaugas, ir pateikė rekomendacijas na-
cionalinėms kompetentingoms institucijoms 
ir ES institucijoms, kaip jas spręsti.

2019 m. 7-asis EPI vartotojų apsaugos dienos 
renginys vyko birželio mėn. pabaigoje Dubline. 
Į šį renginį susirinko daugybė dalyvių ir jame 
daugiausia dėmesio skirta i) EPI ir jų finan-
sinio ugdymo įgaliojimų krypčiai; ii) 2019  m. 
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PRIIP peržiūrai atsižvelgiant į  būsimus už-
davinius ir galimybes ir iii) vartotojų tvarumo 
parinkčių integravimui finansinių produktų 
platinimo srityje.

EPI pradeda darbą siekdamos 
skatinti tvarų finansinės informacijos 
atskleidimą

Tvaraus finansinės informacijos atskleidimo 
reglamente (SFDR) nustatyti ASV informaci-
jos atskleidimo reikalavimai, taikomi patiems 
įvairiausiems finansų rinkos dalyviams, pa-
tarėjams finansų klausimais ir finansiniams 
produktams. SFDR EPI suteikiami įgaliojimai 
parengti techninius standartus, kuriuose būtų 
aptartas tiek ataskaitų apie neigiamą poveikį 
teikimas subjekto lygmeniu, tiek ikisutartinis 
informacijos atskleidimas, informacijos at-
skleidimas svetainėje ir periodinis informaci-
jos apie produktą atskleidimas.

Tarpsektorinė rizika ir rinkos tendencijų 
bei pažeidžiamumo aspektų priežiūra

Jungtinis komitetas toliau veikė kaip svarbus 
forumas, kuriame buvo aptariamos rinkos 
tendencijos ir atliekama išsami naujos rizikos 
analizė, kartu tarpsektorinėse rizikos ataskai-
tose, kurias komitetas rengia kas dvejus me-
tus, nustatant pagrindines ES sritis, kuriose 
reikalinga atidesnė priežiūra.

Jungtinio komiteto pavasario rizikos ataskai-
toje atkreiptas dėmesys į tam tikrą riziką, kuri 
gali sukelti nestabilumą, būtent staigaus rizi-
kos įmokų kainų pakeitimo, kaip buvo matyti 
iš padidėjusio kainų nepastovumo ir įvykusių 
atitinkamų rinkos korekcijų, arba išliekančio 
neužtikrintumo, susijusio su Jungtinės Kara-

lystės išstojimo iš ES sąlygomis ir kibernetinių 
išpuolių. Ataskaitoje taip pat pakartotas EPI 
įspėjimas mažmeniniams investuotojams, in-
vestuojantiems į virtualias valiutas, ir pateikta 
daugiau informacijos apie riziką, susijusią su 
klimato kaita ir perėjimu prie mažiau anglies 
dioksido išskiriančios ekonomikos.

Savo rudens rizikos ataskaitoje jungtinis ko-
mitetas atkreipė dėmesį į  nuolatinių mažų 
palūkanų normų riziką, dėl kurios toliau da-
romas spaudimas finansų įstaigų pelnui ir 
grąžai, todėl grįžtama prie pajamų šaltinių 
paieška grindžiamo elgesio. Ataskaitoje taip 
pat atkreiptas dėmesys į  poreikį pereiti prie 
tvaresnės ekonomikos ir poreikį įvertinti su 
ASV susijusią riziką, dėl kurios gali kilti pro-
blemų verslo modelių, turinčių didelį poveikį 
nuo klimato priklausančiuose sektoriuose, gy-
vybingumu. Galiausiai ataskaitoje įstaigos dar 
kartą raginamos parengti nenumatytų atvejų 
planus dėl „Brexit’o“.

Kova su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu

Jungtinis komitetas dirba kovos su pinigų 
plovimu ir terorizmo finansavimu srityje ir 
daugiausia dėmesio skiria Tarybos kovos su 
pinigų plovimu veiksmų plano įgyvendinimui. 
Plane ypatingas dėmesys skiriamas geres-
niam bendradarbiavimui priežiūros srityje tarp 
pačių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo fi-
nansavimu priežiūros institucijų ir tarp kovos 
su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 
priežiūros institucijų ir prudencinės priežiūros 
institucijų. Todėl jungtinis komitetas paskelbė 
bendradarbiavimo priežiūros srityje gaires, 
kuriose nustatyta oficiali priežiūros instituci-
jų bendradarbiavimo ir keitimosi informaci-
ja apie tarpvalstybiniu lygmeniu veikiančias 
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įmones su panašiomis institucijomis, veikian-
čiomis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu srityje, sistema.

Jungtinis komitetas taip pat paskelbė savo an-
trą bendrą nuomonę dėl pinigų plovimo ir te-
rorizmo finansavimo rizikos, kuri daro poveikį 
ES finansų sektoriui. Remdamosi duomenimis 
ir informacija, kurią pateikė nacionalinės ko-
vos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 
kompetentingos institucijos, EPI nustatė, kad 
sandorių stebėsena ir pranešimas apie įtarti-
nus sandorius vis dar kelia susirūpinimą, visų 
pirma sektoriuose, kuriuose finansų įstaigų 
verslo modeliai grindžiami dažnai vykdomais 
sandoriais. Nuomonės paskirtis buvo padėti 
geriau suprasti pinigų plovimo ir teroristų fi-
nansavimo riziką ES ir taip sustiprinti ES gy-
nybos nuo šios rizikos pajėgumus.

EPI toliau peržiūrėjo savo rizikos veiksnių gai-
res, siekdamos užtikrinti, kad jos derėtų su 
5-ąją Kovos su pinigų plovimu direktyva ir kad 
jose būtų aptarti rizikos veiksniai sektoriuose, 
kuriems gairės dar netaikomos.

EPI atlikus peržiūrą ir nustačius EIP regla-
mentų pakeitimus, nuo 2020 m. sausio mėn. 
EBI tapo atsakinga už kovos su pinigų plovi-
mu ir terorizmo finansavimu klausimus. Nors 
darbas, susijęs su kova su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu nebepriklauso jung-
tinio komiteto kompetencijai, EIOPA ir ESMA 
toliau aktyviai prisidės prie darbų, susijusiuo-
se su kova su pinigų plovimu ir terorizmo fi-
nansavimu, jų kompetencijai priklausančiuo-
se sektoriuose.

Finansinių konglomeratų stebėsena

Jungtinis komitetas paskelbė savo metinį fi-
nansinių konglomeratų sąrašą, iš kurio ma-
tyti, kad 77 finansinių konglomeratų grupių 
patronuojančioji įmonė yra ES  / EEE, ir po 
vieną grupės patronuojančiąją įmonę  – Švei-
carijoje, Bermuduose ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Be to, jungtinis komitetas paskelbė 
konsultacijoms skirtą dokumentą dėl siūlomų 
techninių konglomeratų ataskaitų apie san-
dorius grupės viduje ir rizikos koncentraciją 
formų standartų.

Inovacijos ir finansinių technologijų 
įmonės

2019  m. sausio mėn. paskelbus bendrą EPI 
ataskaitą apie apribotąją bandymų reglamen-

tavimo aplinką ir inovacijų centrus, jungtinis 
komitetas sukūrė Europos inovacijų tarpininkų 
forumą (EFIF). Ataskaitoje nurodyta, kad reikia 
imtis veiksmų inovacijų tarpininkų koordinavi-
mui ir bendradarbiavimui pagerinti siekiant 
remti finansinių technologijų įmonių vystymą 
bendrojoje rinkoje. EFIF veikia kaip priežiū-
ros institucijų platforma, kurioje jos nuolat 
susitinka, kad pasidalytų patirtimi ir pasiektų 
bendrą nuomonę dėl novatoriškų produktų, 
paslaugų ir verslo modelių reguliavimo ir taip 
skatintų dvišalį ir daugiašalį koordinavimą.

Be to, 2019 m. balandžio mėn. EPI, reaguoda-
mos į Europos Komisijos prašymus, pateiktus 
jos finansinių technologijų įmonių veiksmų 
plane, paskelbė du bendroms konsultacijoms 
skirtus dokumentus: vieną dėl teisėkūros pa-
tobulinimų, susijusių su IRT rizikos valdymo 
reikalavimais ir vieną dėl išsamaus kiber-
netinio atsparumo testavimo sistemos. EPI 
tikslas – užtikrinti, kad kiekvienam atitinka-
mam subjektui būtų taikomi aiškūs bendrieji 
reikalavimai, susiję su IRT valdymu, įskaitant 
kibernetinį saugumą, siekiant užtikrinti saugų 
reguliuojamų paslaugų teikimą.

Pakeitimo vertybiniais popieriais 
koordinavimas

2019 m. pradėjo veikti naujas jungtiniam ko-
mitetui pavaldus pakeitimo vertybiniais po-
pieriais komitetas, kuris dirba siekdamas 
padėti ES kompetentingoms institucijoms ko-
ordinuoti savo pareigas pagal Pakeitimo ver-
tybiniais popieriais reglamentą ir veikia kaip 
forumas, kuriame aptariami praktiniai  / vei-
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klos klausimai, susiję su jų priežiūros ir vykdy-
mo pareigomis, taip užtikrinant tarpsektorinį 
nuoseklumą ir skatinant geriausią priežiūros 
patirtį.

Kitas tarpsektoriniu požiūriu svarbus 
jungtinio komiteto darbas

2019 m. gegužės mėn. jungtinis komitetas pa-
skelbė antrą techninių standartų pakeitimą, 
susijusį su išorės kredito vertinimo įstaigų 
kredito vertinimu atsižvelgiant į  riziką pagal 
KRR. Pakeitimas atliktas vadovaujantis stebė-
senos veiklos, susijusios su dabartinių vertini-
mų tinkamumu, rezultatais.

2019  m. gruodžio mėn. jungtinis komitetas 
paskelbė galutinę ataskaitą dėl TRS projekto, 
kurioje pasiūlė iš dalies pakeisti Europos Ko-
misijos deleguotąjį reglamentą dėl rizikos ma-
žinimo metodų, taikomų ne biržos išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kurių tarpuskaitos 
nevykdo pagrindinė sandorio šalis (dvišaliai 
garantinės įmokos reikalavimai) pagal Euro-
pos rinkos infrastruktūros reglamentą. TRS 
projekte, atsižvelgiant į  Jungtinės Karalystės 
išstojimą iš ES, nustatoma ribota išimtis, ku-
ria siekiama palengvinti inovacijas, susijusias 
su tam tikromis ne biržos išvestinių finansinių 
priemonių sutartimis, sudaromomis su ES 
sandorio šalimis per nustatytą laikotarpį. Pa-
keitimai būtų taikomi tik jeigu Jungtinė Kara-
lystė išstotų iš ES nesudariusi susitarimo dėl 
išstojimo (baigties be susitarimo scenarijus).

Apeliacinė taryba

2019 m. nagrinėtos dvi apeliacinės bylos, ku-
rių viena pradėta prieš ESMA, o kita prieš EBI.

2019  m. kovo mėn. Apeliacinė taryba priė-
mė sprendimą dėl apeliacijų, kurias keturi 
Švedijos bankai pateikė dėl ESMA Priežiūros 
tarybos sprendimų. ESMA Priežiūros taryba 
nustatė, kad bankai dėl aplaidumo pažeidė 
Kredito reitingų agentūrų reglamentą, nes jie 
savo kredito tyrimų ataskaitose nurodė šešė-
linius reitingus. Ji patvirtino priežiūros prie-
mones viešų pranešimų forma ir kiekvienam 
bankui skyrė baudą, kurios dydis 495 000 EUR. 
Apeliacinė taryba patvirtino ESMA Priežiūros 
tarybos sprendimą dėl pagrindinio klausimo, 
kuris buvo susijęs su tuo, ar bankų kredito ty-
rimų ataskaitoms buvo taikomas Kredito rei-
tingų agentūrų reglamentas, tačiau nuspren-
dė, kad bankai (kurie savanoriškai susilaikė 
nuo veiksmų ESMA atliekant tyrimą) neveikė 
aplaidžiai.

2019 m. spalio mėn. Apeliacinė taryba paskel-
bė savo sprendimą dėl apeliacijos, kurią EBI 
pateikė kredito reitingų agentūra „Creditre-
form AG“. Vokietijos kredito reitingų agentūra 
apskundė tai, kad jungtinis komitetas patvirti-
no tam tikrų techninių įgyvendinimo standartų, 
kurie buvo pateikti tvirtinti Europos Komisijai, 
projektą. Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją 
kaip nepriimtiną, remdamasi Europos Sąjun-
gos Teisingumo Teismo suformuota jurispru-
dencija, kurioje nustatyta, kad parengiamojo 
pobūdžio veiksmai, pvz., techniniai įgyvendini-
mo standartai, negali būti atskirai peržiūrimi 
teismine arba neteismine tvarka, tačiau jiems 
taikoma peržiūra atliekant galutinio Europos 
Komisijos priimto akto teisėtumą.
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Rizikos analizė, pažeidžiamumo 
aspektai ir duomenys

Tendencijų, potencialios rizikos ir pažeidžiamumo 
aspektų nustatymas ir analizė

Fiskalinio arbitražo klausimų tyrimas

2018  m. lapkričio 29  d. Europos Parlamen-
tui priėmus rezoliuciją „Cum-ex“ skandalas: 
finansinis nusikalstamumas ir dabartinės 
teisinės sistemos spragos“, EBI išnagrinėjo 
dividendų arbitražo schemas kovos su pinigų 
plovimų ir terorizmo finansavimu požiūriu, 
taip pat platesnio masto prudencinės priežiū-
ros požiūriu. Visų pirma EBI 2019 m. gegužės 
mėn. ir 2019 m. liepos mėn. pradėjo du tyri-
mus, susijusius su kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu ir prudencinės priežiū-
ros institucijomis.

EBI darbas dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš ES

2019 m. EBI toliau atidžiai stebėjo su „Brexit’u“ 
susijusias tendencijas, kad suprastų potencia-
lią riziką ES bankams ir vartotojams, užtikrin-
tų ES bankų sektoriaus pasirengimą Jungti-
nės Karalystės išstojimui ir suteiktų tinkamą 
informaciją ES vartotojams. Atlikdama rizikos 
analizę ir dirbdama stebėsenos darbą, EBI 
kartu su atitinkamomis kompetentingomis 
institucijomis toliau stebėjo ES bankų, mokėji-
mo ir e. pinigų įstaigų pasirengimą ir nenuma-
tytų atvejų planų vykdymą. Be to, EBI pabrėžė, 
kad „Brexit’o“ paveiktos institucijos privalo 
užtikrinti tinkamą komunikaciją su „Brexit’u“ 
susijusios rizikos, planų ir pokyčių jų ES varto-
tojų atžvilgiu klausimais.

Bankų sektoriaus rizikos ir 
pažeidžiamumo aspektų vertinimas

Viena pagrindinių EBI funkcijų – padėti užtik-
rinti ES bankų sektoriaus stabilumą, vienti-
sumą, skaidrumą ir sklandų veikimą. Kad tai 
pasiektų, EBI stebi ir vertina rinkos tendenci-

jas, nustato potencialius rizikos ir pažeidžia-
mumo aspektus visuose Europos bankų sek-
toriaus bankuose. Atsižvelgiant į šiuos rizikos 
ir pažeidžiamumo aspektų vertinimus ir kai tai 
laikoma būtina, imamasi politinių veiksmų.

Pagrindinė priemonė, kuri naudojama šiems 
vertinimams atlikti, yra metinė rizikos vertini-
mo ataskaita (RVA), kurioje aprašomi pagrin-
diniai ES bankų sektoriaus pokyčiai ir tenden-
cijos, remiantis atrinktų 183 bankų iš 30 EEE 
šalių pateiktais duomenimis.

2019 m. RVA nustatyta, kad ES bankų nemo-
kumo koeficientai išliko stabilūs, tačiau ne-
veiksnių paskolų koeficientas tais metais to-
liau mažėjo. ES bankų turtas 2018 m birželio 
mėn. – 2019  m. birželio mėn. padidėjo 3  %; 
tam daug įtakos turėjo vartojamosios pasko-
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los ir paskolos mažosioms ir vidutinėms įmo-
nėms (MVĮ). RVA pripažinta, kad bankai daug 
dėmesio skyrė rizikingesniems segmentams 
ir taip buvo dėl to, kad jie ieškojo pelno šaltinių 
mažėjančios maržos ir mažų palūkanų nor-
mų sąlygomis. Pelningumo lygis išliko mažas, 
o daugumos bankų nuosavų lėšų grąža išliko 
mažesnė už jų paskolintas nuosavas lėšas. Be 
to, paaiškėjo, kad spartus technologijų pliti-
mas skaitmeninėje bankininkystėje ir didė-
jantis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
atvejų skaičius buvo vienas nuolatinę veiklos 
riziką didinusių veiksnių.

ES bankų sektoriaus tendencijų 
stebėsena

Rizikos vertinimo klausimynas (RVK) yra kita 
svarbi stebėsenos ir vertinimo priemonė, kurią 
EBI naudoja siekdama nustatyti pagrindinius 
rizikos ir pažeidžiamumo aspektus ES bankų 
sektoriuje. 2019 m. savo nuomonę, užpildyda-
mi RVK, EBI pateikė 65 bankai iš 25 šalių.

Kas ketvirtį sudaromas rizikos rodiklių rinki-
nys 2019  m. išliko pavyzdinė priemonė, kuri 
sudaro sąlygas EBI reguliariai atlikti rizikos 
vertinimą ir atlikti savo, kaip duomenis tei-
kiančios institucijos, vaidmenį. 2019 m. rizikos 
rodiklių rinkinyje dėl ES bankų sistemos buvo 
nuolat patvirtinami visapusiškai apskaičiuoti 
bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) koe-
ficientų svertiniai vidurkiai, t.  y. daugiau nei 
14 %, mažėjantis neveiksnių paskolų koefici-
entas, t.  y. mažiau nei 3%, ir sumažėjęs pel-
ningumas, kurio nuosavų lėšų grąža sudaro 
apytiksliai 7 %.

Be šių nuolatinių vertinimų, EBI skiria papil-
domus išteklius metinėms teminėms rizikos 
peržiūroms, pvz., dėl bankų finansavimo planų 
ir turto suvaržymo. Šiose dviejose ataskaito-
se stebima finansavimo šaltinių ES sudėtis ir 
padedama ES priežiūros institucijoms įvertinti 
bankų pagrindinių finansavimo šaltinių tvarumą.

Be to, EBI teikia pažangos ir būsimų uždavi-
nių ataskaitas, susijusias su neveiksniomis 
paskolomis, kuriose įvertinamos pagrindinės 
turto kokybės tendencijos. Be to, EBI nuolat 
teikia ad hoc analizes konkrečiomis aktualio-
mis temomis, kuriomis valdyba galėtų vado-
vautis diskusijose rizikos ir pažeidžiamumo 
klausimais.

Gairės dėl paskolų išdavimo ir 
stebėsenos ir EBI turto kokybės 
ataskaita

2020 m. gegužės mėn. EBI paskelbė paskolų 
išdavimo ir stebėsenos gaires, t. y. EBI galuti-
nį leidinį, parengtą pagal Tarybos veiksmų dėl 
neveiksnių paskolų plano sistemą.

Šiame reguliavimo leidinyje EBI derina pru-
dencinius kredito rizikos, visų pirma paskolų 
išdavimo, standartus ir vartotojų apsaugos 
priemones. Šiose gairėse taip pat atsispindi 
priežiūros prioritetai ir naujausios politikos 
tendencijos kredito suteikimo srityje, be kita 
ko, atsižvelgiant į kovą su pinigų plovimu ir te-
rorizmo finansavimu, aplinkos atžvilgiu tvarius 
finansus, kredito suteikimo modelius, užtikri-
nimo priemonės vertinimą ir technologijomis 
grindžiamas inovacijas.

Pasirengimas 2020 m. ES masto 
testavimui nepalankiausiomis 
sąlygomis, jo atidėjimas ir diskusijos dėl 
būsimų sistemos pokyčių

ES masto testavimas nepalankiausiomis sąly-
gomis yra svarbi priemonė, kurią kompeten-
tingos institucijos naudoja siekdamos įvertinti 
bankų atsparumą ekonominiams ir finansi-
niams sukrėtimams ir jų kapitalo poreikius, 
taip pat nustatyti likusias neužtikrintas sritis 
ir atitinkamus rizikos mažinimo veiksmus. 
Be to, iniciatyvos metu sustiprinama rinkos 
drausmė paskelbiant nuoseklius ir neapiben-
drintus duomenis bankų lygmeniu.

2018  m. gruodžio mėn. posėdyje Priežiūros 
taryba nusprendė 2020  m. atlikti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, todėl 2019  m. 
imtasi rimtų parengiamųjų darbų, susijusių su 
2020 m. ES masto testavimu nepalankiausio-
mis sąlygomis. Iniciatyva buvo pradėta 2020 m. 
sausio mėn. Tačiau dėl koronaviruso protrūkio 
ir poreikio bankams daugiau dėmesio skirti 
savo pagrindinėms operacijoms ir ypatingos 
svarbos funkcijoms, iniciatyvą buvo nuspręsta 
atidėti iki 2021 m. ir vietoj to atlikti papildomą 
ES masto skaidrumo analizę siekiant rinkos 
dalyviams pateikti atnaujintą informaciją apie 
bankams kylančią riziką ir turto kokybę.

2020 m. sausio 22 d. EBI paskelbė diskusijoms 
skirtą dokumentą dėl būsimų ES masto testa-
vimo nepalankiausiomis sąlygomis pokyčių ir 



2 0 1 9   M .  M E T I N Ė S  A T A S K A I T O S  S A N T R A U K A

19

pradėjo viešas konsultacijas siekdama pateik-
ti savo būsimo ES lygmens testavimo nepalan-
kiausiomis sąlygomis viziją ir gauti pastabas 
bei grįžtamąją informaciją iš įvairių suintere-
suotųjų subjektų.

EBI tampa žalesnė

EBI pradėjo rengti klimato rizikos vertinimo 
sistemą, kad laikytųsi naujų KRR / KRD nusta-
tytų įgaliojimų. EBI planuoja įtraukti klimato 
riziką į savo testavimą nepalankiausiomis są-
lygomis. Tačiau klimato rizikos integravimas 
į  visapusišką ES masto testavimą nepalan-
kiausiomis sąlygomis yra sudėtinga užduotis, 
todėl 2020  m. EBI į  imtį savanoriškai įtrauk-
tuose bankuose atliks klimato rizikos jautru-
mo analizę. Darbo šioje srityje rezultatas bus 

naudojamas kaip būsimo EBI darbo, susijusio 
su klimato rizika, atspirties taškas.

Nacionalinių paskolų grąžinimo 
užtikrinimo sistemų lyginamoji analizė

Atsižvelgdama į  Europos Komisijos prašymą 
pateikti rekomendaciją dėl nacionalinių pasko-
lų užtikrinimo sistemų lyginamosios analizės, 
EBI pradėjo analizę, kad išsiaiškintų šalių lyg-
mens paskolų užtikrinimo procedūrų veiks-
mingumą atsižvelgiant į susigrąžinimo normas 
ir susigrąžinimo laiką. Rengdamasi šiai inicia-
tyvai, 2019 m. antrąjį pusmetį EBI rinko infor-
maciją apie reprezentatyvią įstaigų ir paskolų 
imtį, apimančią visas ES valstybes nares ir 
įvairias turto klases. Tai yra pirmas kartas, kai 
ES buvo renkama ši informacija apie paskolas.

4 paveikslas. EBI išsamus požiūris į paskolų išdavimą

DĖMESYS

GAIRIŲ PLANAS

Prudencinės kredito rizikos prisiėmimui ir 
valdymui

Vartotojų apsaugai

VIDAUS VALDYMAS

Sprendimų dėl kreditų priėmimas

Rizikos valdymas ir kontrolė

IT ir duomenų infrastruktūra

Automatizuoti modeliai ir modeliu 
pagrįstas valdymas

Finansinių technologijų įmonė

KREDITINGUMO 
VERTINIMAS

Vartotojai, MVĮ ir organizacijos

Automatizuoti modeliai

KAINŲ NUSTATYMAS

Rizika pagrįstas kainų 
nustatymas

STEBEBĖSENOS SISTEMA

Pozicijos ir skolintojai

Nuolatinė organizacinių skolininkų 
kredito peržiūra

IT ir duomenų infrastruktūra

PASKOLOS IŠDAVIMO 
PROCEDŪROS

Automatizuoti modeliai

Aplinkos atžvilgiu tvarus skolinimas

ASV veiksniai

Kova su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu

ĮKAITO VERTINIMAS

Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas

Pradinis vertinimas, pakartotinis 
vertinimas ir stebėsena

Vertintojams taikomi kriterijai

Pažangūs statistiniai modeliai



E U R O P O S  B A N K I N I N K Y S T Ė S  I N S T I T U C I J A

20

Bankų duomenų apibrėžimas, rinkimas ir analizė bei 
drausmės rinkoje skatinimas užtikrinant skaidrumą 
ir informacijos atskleidimą

Patikimos priežiūros ataskaitų teikimo 
sistemos stiprinimas ir atnaujinimas, 
įskaitant didesnį proporcingumą ir 
veiksmingumą

2019  m. lapkričio mėn. EBI paskelbė savo 
veiksmų gaires dėl priežiūros ataskaitų tei-
kimo, kuriose apžvelgė trumpojo ir vidutinės 
trukmės laikotarpio strategiją, taip pat tvarka-
raštį, procesą ir rezultatus, kuriuos EBI pasie-
kė pagal naujus reglamentus ir atsižvelgiant 
į  jos būsimus įgaliojimus. Veiksmų gairėse 
taip pat pateikiama strategija, kaip patenkinti 
didesnio proporcingumo poreikį ir užtikrinti, 
kad sistema išliktų veiksminga.

2019 m. EBI parengė techninius įgyvendinimo 
standartus, susijusius su Reglamento (ES) 
Nr.  680/2014 (priežiūros ataskaitų teikimo 
techniniai įgyvendinimo standartai) pakeiti-
mais dėl finansinės atskaitomybės, likvidumo 
padengimo rodiklio, pakeitimo vertybiniais 
popieriais (bendroji atskaitų teikimo sistema), 
duomenų, skirtų vidaus modelių lyginamajai 
analizei, ir duomenų, skirtų pertvarkymo pla-
navimui.

EBI taip pat pradėjo priežiūros ataskaitų tei-
kimo sistemos peržiūrą ir paskelbė įvairius 
konsultacijoms skirtus dokumentus, kuriais 
atnaujinamos dabartinės ataskaitų teikimo 
sistemos, susijusios su finansavimo planais, 
ir kuriuose aptariami Apsaugos nuo neveiks-
nių paskolų reglamento pakeitimai. Per kitas 
konsultacijas daugiausia dėmesio buvo skiria-
ma naujam ataskaitų teikimo ir informacijos 
atskleidimo dokumentų rinkiniui, kuriuo ES 
įgyvendinamas Finansinio stabilumo tarybos 
bendro nuostolių padengimo pajėgumo (TLAC) 
standartas ir papildomas nuo 2014 m. galio-
jantis minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsi-
pareigojimų reikalavimas (MREL).

Be to, EBI pradėjo rengti galimybių studiją dėl 
integruotos ataskaitų teikimo sistemos, kuri 
bus užbaigta įvairiais etapais 2020 ir 2022 m. 
Galutinis šio darbo tikslas – sumažinti admi-
nistracinę ir finansinę naštą institucijoms ir 
įstaigoms, taip pat padidinti bendrą statistinių, 
pertvarkymo ir priežiūros ataskaitų teikimo 
veiksmingumą.

5 paveikslas. Būdas užtikrinti veiksmingesnį ir proporcingesnį ataskaitų teikimą priežiūros institucijoms

A B

KRR / KRD BGPD TFA

C D E

Proporcingi ataskaitų 
teikimo reikalavimai

Atitikties tyrimo sąnaudos

Prudencinių ir finansinių ataskaitų teikimas Investicinės įmonės ataskaitaAtaskaitos apie pertvarkymą

Integruoto ataskaitų teikimo 
galimybių studija

EBI DARBAS

EBI ATASKAITŲ TEIKIMO 
SISTEMA

Pagal 3 ramstį 
atskleidžiamos informacijos 

integravimas į ataskaitų 
teikimo sistemą

Atitikties priemonė, 
įgyvendinimo terminai
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Galiausiai EBI taip pat pradėjo tyrimą dėl ban-
kų išlaidų, susijusių su atitiktimi priežiūros 
ataskaitų teikimo techniniam įgyvendinimo 
standartui, kad nustatytų, kaip sumažinti tokio 
ataskaitų teikimo išlaidas visų pirma mažoms 
ir nesudėtingoms įstaigoms.

Ataskaitų teikimo suderinimas 
pertvarkymo srityje

2019 m. balandžio mėn. EBI priėmė ir paskel-
bė savo sprendimą dėl pertvarkymo institucijų 
duomenų apie pertvarkymą teikimo EBI.

EBI, kaip ES duomenų centro, vaidmens 
stiprinimas

Siekiant užtikrinti ES finansų sistemos skai-
drumą, svarbu surinkti ir skleisti duomenis 
apie visus ES bankus. Šiuo tikslu labai svarbu 
turėti patikimą, saugią ir veiksmingą platfor-
mą, kurioje būtų renkami priežiūros duome-
nys iš visų ES / EEE bankų. Ji sudarys sąlygas 
atlikti išsamesnę finansų sektoriaus analizę, 
kuri savo ruožtu padės užtikrinti skaidresnę 
ir sveikesnę visą Europos bankų sistemą, taip 
užkertant kelią rizikai, kuri galėtų daryti povei-
kį ES visuomenei. Galiausiai ji taip pat padės 
sukurti suderintą ES bankininkystės reguliavi-
mo ir priežiūros sistemą.

2019  m. Europos centralizuotos priežiūros 
duomenų infrastruktūros (EUCLID) projektas 
buvo ypač naudingas plėtojant EBI ES bankų 
duomenų centrą, įskaitant surinktus pagrindi-
nius duomenis, kuriais priežiūros institucijos 
ir viešieji naudotojai gali naudotis kaip naujau-
sios informacijos šaltiniu siekdami patikrinti 
kredito, mokėjimo ir e. pinigų įstaigų būseną 
ir duomenis.

Pagalba nacionalinėms priežiūros instituci-
joms ir kitiems subjektams naudoti duomenis 
yra svarbus žingsnis skatinant EBI, kaip vado-
vaujantį ES bankų duomenų centrą ir toliau 
užtikrinant duomenų apie bankų sektorių at-
skleidimą. Šiuo atžvilgiu EBI toliau teikė savo 
paramą keisdamasi informacija apie visą rizi-
kos rodiklių, apskaičiuotų dėl apytiksliai 200 
didžiausių ES bankų, rinkinį, kuriuo siekiama 
sukurti dalijimosi ir skaidrumo aplinką. Be to, 
EBI toliau tobulino analitines priemones, skir-
tas informacijai apie įvairias temas ir rizikos 
sritis rinkti.

EUCLID užbaigimas

EUCLID yra nauja EBI duomenų rinkimo plat-
forma, kurioje EBI iš EEE kompetentingų ins-
titucijų gali rinkti duomenis apie visas EEE vei-
kiančias kredito įstaigas ir bankų grupes. Tai 
reiškia, kad atrinktų įstaigų, kurių duomenis 
renka EBI, skaičius padidės nuo apytiksliai 200 
didžiausių EEE įstaigų ir apims visas EEE vals-
tybių narių kredito įstaigas ir bankų grupes. 
Įvairi kitų duomenų, pvz., apie bankų pertvar-
kymą, rinkimo veikla bus vykdoma naudojant 
tą pačią platformą siekiant užtikrinti duomenų 
kokybę, sumažinti naštą visiems dalyviams ir 
supaprastinti ataskaitų teikimo procesą.

Didesnis duomenų skaidrumas

ES masto skaidrumo iniciatyva siekiama ska-
tinti drausmę rinkoje ir ES bankų statistinių 
duomenų nuoseklumą. 2019  m. iniciatyva 
buvo šeštoji ir joje dalyvavo 131 bankas iš 27 
ES valstybių narių ir EEE šalių. Paskelbti duo-
menys buvo bendresnio pobūdžio ir surinkti 
veikiau kas ketvirtį, o ne kas pusmetį, kaip per 
ankstesnes iniciatyvas. Išsamesni skaidrumo 
rezultatai padeda skatinti didesnį ES ir EEE 
bankų sektoriaus skaidrumą ir suteikia ana-
litikams duomenų, reikalingų išsamesniems 
sektoriaus tyrimams atlikti.

Informacijos atskleidimas pagal 
3 ramstį kaip rinkos drausmės 
skatinimo priemonė

2019  m. lapkričio mėn. EBI paskelbė savo 
veiksmų gaires dėl įgaliojimų atskleisti infor-
maciją pagal 3 ramstį įgyvendinimo ir išdėstė 
savo naują politikos dėl informacijos atskleidi-
mo pagal 3 ramstį strategiją. Laikydamasi šių 
įgaliojimų ir politikos strategijos, EBI paskel-
bė du konsultacijoms skirtus dokumentus, 
kuriuose aptariami išsamūs institucijų pru-
dencinės informacijos atskleidimo techniniai 
įgyvendinimo standartai, galiojantys visoms 
įstaigoms, kurioms taikomi informacijos at-
skleidimo reikalavimai pagal KRR, ir išsamūs 
informacijos apie pertvarkymą atskleidimo 
techniniai įgyvendinimo standartai, galiojantys 
įstaigoms, kurioms taikomi TLAC reikalavimai 
pagal KRR ir informacijos atskleidimo MREL 
pagal BPGD. Toliau išvardyti naujos politikos 
strategijos tikslai.
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EBI duomenų rinkimo tobulinimas 
siekiant stebėti susitarimo „Bazelis III“ 
įgyvendinimą ES

2019  m. susitarimo „Bazelis  III“ stebėsenos 
iniciatyvos ataskaitoje naudojamasi kiekybi-
nio poveikio tyrime nurodytais skaičiais darant 
prielaidą dėl galutinio susitarimo „Bazelis III“ 
sistemos įgyvendinimo ir kad ES nuokrypiai 
paprastai turėtų būti pašalinti iš ES regla-
mento (išskyrus susitarimą dėl Danijos). Todėl 
buvo pervertintas faktinis reformų poveikis, 
jeigu šie nuokrypiai išliktų reglamente.

EBI planuoja surinkti duomenis ir įvertinti da-
bartinės ES sistemos nuokrypio nuo susita-
rimo „Bazelis  III“ sistemos poveikį. Tikimasi, 
kad šių surinktų duomenų ataskaitinė data 
bus 2020 m. gruodžio mėn. EBI numatė, kad 
duomenų rinkimo formos, skirtos naudoti per 
šią iniciatyvą, turėtų būti užbaigtos 2020 m.

Lyginamosios analizės praktikos 
įvairovė kredito įstaigose ir investicinėse 
įmonėse

Reikalaujama, kad įstaigos, atrinkdamos nau-
jus valdymo organo narius, atsižvelgtų į įvairo-
vę, ir įgyvendintų įvairovės politiką, visų pirma, 
kad užtikrintų tinkamesnį atstovavimą lytims 
valdymo organuose. 2019 m. EBI, naudodama 
2018 m. rugsėjo mėn. duomenis, atliko lygina-
mąją įvairovės praktikos analizę 834 įstaigose.

EBI atliko analizę, kad nustatytų, ar esama 
koreliacijos tarp kredito įstaigos pelningumo 
ir valdymo funkciją vykdančio valdymo organo 
sudėties. Ji nustatė, kad, atrodo, kredito įstai-
gos, kuriose dirbo abiejų lyčių vykdomieji di-
rektoriai, turėjo didesnę tikimybę gauti nuosa-
vo kapitalo grąžą, kurios vidurkis buvo 6,42 % 
arba didesnis, palyginti su kredito įstaigomis, 
kuriose dirbo tik vienos lyties vykdomieji di-
rektoriai. Nors 54,70 % kredito įstaigų, kurių 
vykdymo funkciją vykdančiuose valdymo orga-
nuose buvo užtikrinta didesnė lyčių pusiau-
svyra, nuosavo kapitalo grąža buvo 6,42 % arba 
didesnė, tačiau tą nuosavo kapitalo grąžos lygį 
pasiekė 40,69 % šių įstaigų, kurių vykdomieji 
direktoriai buvo tik vienos lyties. Be to, įstai-
gų, kurių valdymo funkcija pagrįsta didesne 
lyčių įvairove, nuosavo kapitalo grąžos vidurkis 
viršija kitų įstaigų vidurkį (atitinkamai 7,28 %, 
palyginti su 5,95 %).

MREL pažangos įvertinimas

Atlikdama kiekybinę MREL stebėseną, 2019 m. 
EBI pranešė apie bankų, kurių pertvarkymas 
buvo pasirinktas kaip tinkamiausia strategija 
žlugimo atveju, nuostolių padengimo pajėgu-
mą. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į  tai, 
kad pertvarkymo institucijos padarė tinkamą 
pažangą parengdamos strategijas ir nustaty-
damos ES įsisteigusių įstaigų grupės MREL 
nuo to laiko, kai 2014 m. įsigaliojo BGPD. Ly-
ginant visų sprendimų sumą su visu ES vidaus 
turtu, apytiksliai 85 % ES turto taikomas MREL 
sprendimas, pagrįstas gelbėjimo privačiomis 
lėšomis arba perdavimo strategija.
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Veiksmingos ir efektyvios 
organizacijos kūrimas

Sklandaus EBI perkėlimo į Paryžių užtikrinimas

2019 m. kovo 4 d. Administracinė valdyba pa-
tvirtino susitarimą dėl būstinės, kuris paskui 
2019 m. kovo 6 d. buvo iškilmingai pasirašytas 
Paryžiuje.

EBI perkėlus iš Londono EBI veikia keturiuose 
dangoraižio Tour Europlaza, esančio Paryžiaus 
La Défense verslo centre, aukštuose (24–27).

EBI sklandžiai perkelta laisvą gegužės sa-
vaitgalį (2019  m. gegužės 30  d.–birželio 2  d.) 
nenutraukiant veiklos. Visi darbuotojai naujoje 
vietoje dirbo 2019 m. birželio 3 d.

EBI toliau mokėjo nuomą, pastato ir vietos 
mokesčius už ankstesnes darbo patalpas 
Londone iki 2020 m. gruodžio mėn., kaip nu-
statyta nutrauktoje sutartyje. Siekiant dar 
labiau sumažinti finansinį įsipareigojimą per-

nuomojant patalpas Londone arba priskiriant 
sutartį kitam nuomotojui, EBI, laikydamasi ES 
viešųjų pirkimų taisyklių, paskyrė patarėją ne-
kilnojamojo turto klausimais.
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Atsakinga, kompetentinga ir profesionali organizacija, 
kurioje užtikrinamas veiksmingas valdymas ir 
efektyvūs procesai

EPI peržiūra

Po finansų krizės ES priežiūros sistema buvo 
iš esmės peržiūrėta nustatant tris EPI, atsa-
kingas už bankų, kapitalo rinkų ir draudimo ir 
pensijų sektorius, taip pat sudarant Europos 
sisteminės rizikos valdybą, atsakingą už ma-
kroekonominės rizikos stebėseną. 2019  m. 
teisėkūros institucijos susitarė dėl siūlomų 
EPI priežiūros sistemos pakeitimų.

Atliekant EPI peržiūrą parengtais pakeitimais 
buvo praplėstos EBI užduotys ir kompetencijos.

EBI vaidmuo buvo sustiprintas kovos su pini-
gų plovimu ir terorizmo finansavimu, vartotojų 
apsaugos ir santykių su trečiosiomis šalimis 
srityse. EBI priemonių, pvz., tarpusavio ver-
tinimo, ES teisės pažeidimo procedūros ir 
tarpininkavimo, taikymas buvo patikslintas, 
todėl reikėjo iš naujo parengti arba pakeisti 
kai kurias procedūrų, metodikos ir įgaliojimų 
taisykles.

Be šių sričių, EBI pritaikė savo valdymo struk-
tūras, visų pirma interesų konfliktų, perėjimo 
prie lyčių pusiausvyros Administracinėje val-
dyboje ir ASV integravimo į EBI darbo kryptis, 
srityse.

Dėl EPI peržiūros padidės EBI, kaip organi-
zacijos, atskaitomybė ir skaidrumas. Aiškūs 
terminai padeda keistis informacija su išorės 
suinteresuotaisiais subjektais, pvz., atsakyti 
į Europos Parlamento klausimus arba pateikti 
jam Priežiūros tarybos posėdžių protokolus.

Nesutarimų sprendimas

Viena iš EBI užduočių yra sukurti aplinką, ku-
rioje kompetentingoms institucijoms būtų su-
darytos sąlygos išspręsti savo nesutarimus. 
Kad galėtų atlikti šią užduotį, EBI steigimo reg-
lamente nustatytos dvi atskiros procedūros,  
skirtos padėti kompetentingoms institucijoms 
spręsti ginčus – privalomas tarpininkavimas ir 
neprivalomas tarpininkavimas.

2019  m. EBI taikė privalomą tarpininkavimą 
viename ginče, kuris buvo išspręstas per tai-
kinimo etapą dalyvaujančioms šalims suda-
rius taikų susitarimą. Šiuo atveju daugiausia 
dėmesio buvo skirta pertvarkymo planavimui.

ES teisės pažeidimas

Pagal EBI steigimo reglamento 17  straipsnį 
EBI suteikiami įgaliojimai tirti ES teisės pa-
žeidimus, kuriuos galbūt padarė nacionalinės 
kompetentingos institucijos, įskaitant Bendram 
priežiūros mechanizmui priklausančias valsty-
bių narių kompetentingas institucijas ir ECB.

2019 m. EBI gavo tris prašymus ištirti įtaria-
mus ES teisės pažeidimus arba netaikymo 
atvejus. EBI tyrimų metu įvertinti tariami Eu-
ropos prudencinių, kovos su pinigų plovimu ir 
IGS reikalavimų pažeidimai.

2019 m. pradžioje dar nebuvo išnagrinėti šeši 
prašymai, iš kurių keturių prašymų nagrinė-
jimas paskui buvo užbaigtas nenustačius po-
reikio atlikti tyrimą, atsižvelgus į ES sąjungos 
teisės pažeidimo tyrimo taisykles. Papildomo 
prašymo nagrinėjimas buvo užbaigtas nepra-
dėjus tyrimo po to, kai nacionalinė kompeten-
tinga institucija ėmėsi veiksmų.
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Pastaruoju atveju Europos Komisija prašė, 
kad EBI pradėtų oficialų ES teisės pažeidimo, 
kurį, kaip įtariama, padarė Estijos finansinės 
priežiūros institucija (Finantsinspektsioon) ir 
Danijos finansinės priežiūros institucija (Fi-
nanstilsynet), tyrimą. Paskui EBI pradėjo ofici-
alų tyrimą dėl kovos su pinigų plovimu veiklos, 
siejamos su Danske Bank, visų pirma jo filialu 
Estijoje.

Oficialus tyrimas buvo baigtas po to, kai EBI 
Priežiūros taryba, balsuodama 2019 m. balan-
džio mėn. surengtame posėdyje, atmetė reko-
mendaciją dėl ES teisės pažeidimo.

Iki 2019 m. pabaigos trys prašymai dar nebuvo 
išnagrinėti ir EBI atliko preliminarius tyrimus: 
vieną dėl kovos su pinigų plovimu, vieną dėl 
Hipotekos kredito direktyvos ir kredito tarpi-
ninkų ir vieną dėl IGS.

Teisinės pagalbos teikimas EBI darbe

Teisės skyrius teikia teisinę pagalbą valdymo 
organams, vadovybei ir svarbiausias politines 
ir vykdomąsias funkcijas vykdantiems EBI dar-
buotojams. EBI reguliavimo veiklos srityje Tei-
sės skyrius užtikrina teisinę analizę ir pagalbą 
rengiant privalomųjų techninių standartų, gai-
rių, rekomendacijų ir nuomonių projektus, taip 
pat atlieka siūlomų techninių standartų, gairių 
ir rekomendacijų teisinę analizę.

Teisės skyrius taip pat konsultuoja veiklos 
priežiūros klausimais pateikdamas priežiū-
ros rekomendacijas, taip pat palengvindamas 
ginčų sprendimą. Atsižvelgdamas į EBI insti-
tucinę sąrangą, 2019 m. skyrius teikė teisinę 
paramą su EBI perkėlimu susijusiais klau-
simais, visų pirma derantis dėl susitarimų ir 
rengiant jų projektus, įskaitant EBI naujo biuro 
Paryžiuje nuomą, sprendžiant klausimus, ky-
lančius dėl Europos Sąjungos pareigūnų tar-
nybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų, su valdymu susijusius klausimus, na-
grinėjant prašymus dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais, sprendžiant pro-
fesinės paslapties ir konfidencialumo klausi-
mus, su intelektinės nuosavybės teisėmis su-
sijusius klausimus, taip pat protokolo ir kitais 
klausimais, susijusiais su EBI santykiais su 
Prancūzijos institucijomis, ir nagrinėjant ES 
įstaigų, pvz., Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno, prašymus. Nuolat stebėdamas 
EBI teisinę sistemą Teisės skyrius dirba siek-
damas stiprinti gerą administravimo praktika.

Asmens duomenų apsauga

Kadangi EBI yra atsakinga už duomenų ap-
saugą pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, ji 
privalo bendradarbiauti su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno biuru. 2019 m. 
paskirtieji pareigūnai EBI viduje skatino EBI 
darbuotojus suvokti duomenų apsaugos klau-
simų svarbą, visų pirma didindami supratimą 
apie duomenų apsaugos svarbą per naujiems 
darbuotojams rengiamas informuotumo di-
dinimo ir supažindinimo sesijas. Paskirtieji 
pareigūnai aktyviai dalyvavo ES duomenų ap-
saugos tinklo susitikimuose, kuriuose taip pat 
aptarti su Bendruoju duomenų apsaugos reg-
lamentu susiję klausimai.

Bendro taisyklių sąvado sąveikumo 
išlaikymas

Sąveikusis bendras taisyklių sąvadas sudaro 
sąlygas suinteresuotiesiems subjektams ne 
tik susipažinti su atitinkamomis teisės aktų 
sistemomis (KRR, KRD, BGPD, Indėlių garan-
tijų sistemų direktyva, MPD 2 ir Hipotekos kre-
dito direktyva), bet ir ieškoti informacijos bet 
kuriuose susijusiuose techniniuose standar-
tuose (TRS ir techniniai įgyvendinimo standar-
tai), kuriuos parengė EBI ir priėmė Europos 
Komisija, taip pat EBI gairėse ir su šiais teisės 
aktų ir reguliavimo tekstais, susijusių klausi-
mų ir atsakymų skiltyje.

Bendro taisyklių sąvado klausimų ir atsakymų 
priemonė sudaro sąlygas įstaigoms, pramo-
nės asociacijoms, kompetentingoms institu-
cijoms ir kitiems suinteresuotiesiems subjek-
tams pateikti klausimus dėl teisinių tekstų 
kartu pateikiant rekomendacijas, kuriomis 
užtikrinamas nuoseklus reguliavimo sistemos 
taikymas ir įgyvendinimas visame ES bankų 
sektoriuje.

Atliekant pateiktų klausimų peržiūrą, taiko-
mas visapusiškas deramas procesas, kuria-
me dalyvauja EBI, Europos Komisija ir kom-
petentingos institucijos, nepaisant fakto, kad 
tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas gali 
pateikti galutinį ES teisės aktų išaiškinimą.

Nors klausimai ir atsakymai turi privalomą tei-
sinę galią ir jiems netaikomas principas „taiky-
ti arba paaiškinti“, jų taikymą prižiūri ir ginčija 
EBI ir nacionalinės kompetentingos instituci-
jos atsižvelgdamos į savo neabejotiną praktinį 
vaidmenį užtikrinant vienodas sąlygas.
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Klausimų ir atsakymų priemonės svarbą at-
spindi didelis nuolat pateikiamų klausimų 
skaičius. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. naudojant 
specialią klausimų ir atsakymų priemonę pa-
teikta apytiksliai 5 070 klausimų.

Skaitmeninių paslaugų diegimas 
siekiant padėti EBI vykdyti pagrindines 
funkcijas ir vidaus administravimą

2019 m. EBI parengė savo 5 metų skaitmeni-
nės transformacijos IT strategiją, kad pavers-
tų EBI skaitmenine agentūra, kuri veiktų kaip 
ES duomenų centras, ir suteiktų kuo didesnę 
naudą EBI prižiūrimoms įstaigoms ir galiau-
siai ES piliečiams.

Įgyvendinant perkėlimo į Paryžių darbo prog-
ramą, EBI persikėlė į naują šiuolaikinį ir sau-
gų biurą, kuriame užtikrinamas prijungimas 
prie  saugios, ypač mobilios, bevielės darbo 
aplinkos ir audiovizualinės posėdžių patalpų ir 
konferencijų salių infrastruktūros.

Atsižvelgdama į  Jungtinės Karalystės išstoji-
mo iš ES procesą nuo 2020  m. sausio mėn., 
EBI, laikydamasi savo priėmimo strategijos, 
įgyvendino svarbaus duomenų centro perkė-
limą į tarpžinybinę jungtinę debesijos aplinką.

Programa EUCLID, kuri yra kertinis EBI strate-
gijos, kuria siekiama išplėsti priežiūrą, kad ji ap-
imtų visą ES bankų rinką, skaitmeninis elemen-
tas, sudarė sąlygas rinkti duomenis. 2019  m. 
buvo įdiegta pagrindinė duomenų valdymo 
sistema, kuri veikia kaip bendra kredito įstaigų 
registro ir mokėjimo įstaigų registro platforma.

Komunikacija ir EBI darbo 
populiarinimas

2019  m. Komunikacijos grupė atliko keletą 
užduočių, kad populiarintų įvairius leidinius 
ir paremtų EBI pagrindinių projektų, nurody-
tų darbo programoje, pvz., RVA ir skaidrumo 
iniciatyvos, įgyvendinimą, stebėtų Bazelio 
kapitalo susitarimo įgyvendinimą, finansines 
technologijas ir tvarius finansus, kovą su pini-
gų plovimu ir pan.

Iš viso 2019  m. paskelbta 130 naujienų pra-
nešimų ir pranešimų spaudai. Susitikimai ir 
pokalbiai su žiniasklaidos atstovais buvo ren-
giami reaguojant į tam tikrus įvykius arba juos 
numatant, remiantis EBI darbo rezultatais, dėl 
kurių svarbos ar opumo nuspręsta imtis spe-
cialių žiniasklaidos veiksmų. Tokia veikla visų 
pirma apėmė su „Brexit’u“ susijusius veiks-
mus, RAV ir skaidrumo iniciatyvą. 2019  m. 
grupė surengė 46 pokalbius ir susitikimus su 
žurnalistais.

Laikantis EBI Administracinės valdybos 
sprendimo išversti visas EBI gaires ir reko-
mendacijas į visas ES oficialiąsias kalbas, pa-
tikrinti 69 galutiniai EBI leidiniai, o 7 leidiniai 
buvo pateikti nacionalinių redaktorių tinklui, 
kad šie juos peržiūrėtų.

Komunikacijos grupė surengė oficialų atida-
rymo renginį Paryžiuje, į  kurį buvo pakviesti 
ECB, Europos Komisijos ir Prancūzijos centri-
nio banko atstovai.

Socialinių tinklų paskyros tapo viena pagrindi-
nių komunikacijos su bankininkystės ir finan-
sų specialistais, ES institucijomis, žurnalistais 
ir vartotojais priemonių. 2019 m. EBI „Twitter“ 
paskyrą sekė 11 000 sekėjų, t. y. 35 % daugiau, 
palyginti su ankstesniais metais. EBI „LinkedIn“ 
organizacijos paskyros sekėjų skaičius beveik 
padvigubėjo ir siekia 41 000.

Per paskutinį metų ketvirtį grupė daugiausia 
dėmesio skyrė EBI veiksmų gairių, RAV ir skai-
drumo iniciatyvos įgyvendinimo pradžiai, antra-
jam kvietimui teikti konsultacijas susitarimo 
„Bazelis III“ įgyvendinimo klausimais ir tvarių 
finansų veiksmų plano įgyvendinimo pradžiai. 
Visa ši veikla buvo vykdoma remiantis atskirais 
komunikacijos ir socialinių tinklų planais.

Kartu su Leidinių biuru parengėme formą ir 
pradėjome rengti informacinius leidinius įvai-
riomis aktualiomis temomis, siekiant suteikti 
informacijos apie pridėtinę vertę, kurią ES pi-
liečiams suteikia EBI.
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2020 m. prioritetai

Remti rizikos mažinimo priemonių rinkinio ir 
visuotinių standartų įgyvendinimą ES

 � Remti reguliavimo pažangą pakeitimo 
vertybiniais popieriais srityje

 � Priežiūros konvergencija ir reikšmingo 
rizikos perleidimo taisyklės

 � Užtikrinti tinkamų įsipareigojimų techninių 
standartų rengimą ir suderinamumą su 
nuosavų lėšų standartais

 � Tolesnė nuosavų lėšų priemonių stebėsena 
ir TLAC / MREL emisijų taikymo srities 
praplėtimas

 � Komunikacija 2 ramsčio reikalavimų 
klausimais ir tolesnis reikalavimų 
įgyvendinimas

Parengti veiksmingus priežiūros 
konvergencijos ir testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis metodus ir 
priemones

 � Geriau remti 2 ramsčio įgyvendinimą ES

 � Parengti EBI gaires dėl galutinio kapitalo 
priemonių, kurioms taikomas tęstinumo 
principas, vertinimo

 � Toliau stebėti 9-ojo TFAS įgyvendinimą ir 
tęsti tikėtinų kredito nuostolių modeliavimo 
lyginamąją analizę

 � Skatinti priežiūros konvergenciją laikantis 
EBI 2020 m. konvergencijos plano

Siekti sukurti integruotą ES duomenų 
centrą ir įdiegti efektyvaus ataskaitų teikimo 
sistemą

 � Suderinti priežiūros ataskaitų teikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimus

 � Baigti rengti ataskaitų rinkinius

 � Tobulinti duomenų panaudojimo 
priemones: dėmesys duomenų analizei

 � Plėsti priežiūros ataskaitų teikimą visame 
bankų sektoriuje

Kova su pinigų plovimu – tikras 
ES prioritetas

Indėlis į tvirtą finansinių inovacijų ir tvarumo 
plėtrą

 � Koordinuoti Europos inovacijų tarpininkų 
forumo veiklą

 � Stebėti reguliavimo technologijų ir 
priežiūros technologijų raidą

 � Vertinti diegiamų platformų poveikį

 � Stebėti pokyčius mažmeninių mokėjimų 
rinkoje

 � Integruoti ASV aspektus į priežiūros 
sistemą

Skatinti veikiančią pertvarkymo sistemą

 � Įgyvendinti reguliavimo įgaliojimus

 � Remti sprendimų dėl gaivinimo ir 
pertvarkymo nuoseklumą ir pažangą

Veiksmingo bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis užtikrinimas

 � Sprendimų dėl lygiavertiškumo stebėsena
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Svarbiausi leidiniai ir sprendimai

Išsamus 2019 m. EBI leidinių ir sprendimų sąrašas

Produktas Pavadinimas

Gairės Gairės dėl su didele rizika susijusių pozicijų rūšių nurodymo pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą (KRR)

Gairės dėl užsakomųjų paslaugų perdavimo

Su ekonomikos nuosmukiu susijusio nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo gairės

IRT ir saugumo rizikos valdymo gairės

Gairės dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų

Gairės dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 
tikslais

Techniniai įgyvendinimo 
standartai

Techniniai įgyvendinimo standartai dėl artimai tarpusavyje susijusių valiutų

Bendras techninis įgyvendinimo standartas dėl išorinių kredito vertinimo įstaigų atliekamų kredito 
vertinimų pagal KRR

Techninis įgyvendinimo standartas dėl priežiūros ir pertvarkymo ataskaitų teikimo ES institucijoms ir 
atitinkamo duomenų modelio ir XBRL taksonomijos 2.9

Techninis įgyvendinimo standartas dėl priežiūros ataskaitų teikimo atsižvelgiant į finansinę informaciją 
(FINREP)

Techninių įgyvendinimo standartų paketas 2020 m. lyginamajai analizei

Techniniai reguliavimo 
standartai

Reguliavimo techninis standartas dėl sąlygų, kuriomis institucijoms būtų leista apskaičiuoti kapitalo 
reikalavimus, susijusių su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis (Kirb), laikantis įsigytoms 
gautinoms sumoms taikomo požiūrio

Bendras reguliavimo techninis standartas pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą dėl įvairių 
dvišalių garantinių įmokų reikalavimų pakeitimų atsižvelgiant į tarptautinę sistemą

Reguliavimo techninis standartas dėl standartizuoto požiūrio į sandorio šalies kredito riziką

Nuomonės ir rekomendacijos Nuomonė dėl indėlių apsaugos klausimų, kylančių dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES

Nuomonė dėl pranešimų, kuriuos teikia e. pinigų tarpininkai ir platintojai, dėl pasų pobūdžio

Nuomonė dėl trečiosios šalies (Argentinos) lygiavertiškumo

Nuomonė dėl griežto kliento autentiškumo patvirtinimo pagal MPD 2 aspektų

Nuomonė dėl priežiūros institucijų informavimo apie pinigų plovimo / terorizmo finansavimo riziką

Nuomonė dėl makroprudencinės rizikos šalinimo priemonių gavus Suomijos finansų priežiūros įstaigos 
pranešimą

Konsultacija atsakant į Europos Komisijos prašymą pateikti rekomendaciją dėl susitarimo „Bazelis III“ 
įgyvendinimo ES

Nuomonė dėl Indėlių garantijų sistemų direktyvos įgyvendinimo

Bendra nuomonė dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos, darančios poveikį ES finansų 
sektoriui 

Nuomonė dėl galutinio kliento autentiškumo patvirtinimo perkėlimo į e. prekybos sandorius, 
grindžiamus atsiskaitymu kortele
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Produktas Pavadinimas

Nuomonė dėl informacijos apie skaitmeninėmis priemonėmis teikiamas bankų paslaugas atskleidimo 
vartotojams

Nuomonė dėl neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais vertinimo reguliavimo tikslais.

Nuomonė dėl Indėlių garantijų sistemų direktyvos įgyvendinimo

Konsultacija atsakant į Europos Komisijos prašymą pateikti rekomendaciją dėl susitarimo „Bazelis III“ 
įgyvendinimo ES

Ataskaitos Bendra ataskaita apie apribotąją bandymų reglamentavimo aplinką ir inovacijos centrus

Ataskaita apie kriptoturtą

Ataskaita apie struktūrizuotų indėlių išlaidas ir veiksmingumą

2018–2019 m. vartojimo tendencijų ataskaita

Ataskaita apie daug uždirbančius asmenis

Metinė priežiūros praktikos konvergencijos ataskaita

Ataskaita apie susitarimo „Bazelis III“ kapitalo stebėseną

Ataskaita apie likvidumo priemones

Bendra ataskaita dėl ES finansų sistemos rizikos veiksnių ir pažeidžiamumo aspektų 

Jungtinio komiteto 2018 m. metinė ataskaita 

Ataskaita dėl priežiūros institucijų kolegijų veikimo 2018 m.

2018 m. metinė ataskaita

EBI produkto priežiūros ir valdymo tvarkos gairių įgyvendinimo ataskaita

Finansinių technologijų įmonių poveikio mokėjimo įstaigų ir e. pinigų įstaigų verslo modeliui ataskaita

Pažangos įgyvendinant EBI veiksmų gaires dėl taisomųjų IRB modelių ataskaita

Bendra tarpvalstybinės finansinių paslaugų priežiūros ataskaita 

Likvidumo padengimo rodiklių įgyvendinimo ES stebėsenos ataskaita

Ataskaita apie reguliavimo sritį, reguliavimo statusą ir leidimų išdavimo metodus, susijusius su 
finansinių technologijų įmonių veikla

Ataskaita dėl finansavimo planų

Ataskaita dėl turto suvaržymo

Bendra ataskaita dėl ES finansų sistemos rizikos veiksnių ir pažeidžiamumo aspektų 

Jungtinio komiteto 2020 m. darbo programa

Ataskaita apie susitarimo „Bazelis III“ kapitalo stebėseną

Ataskaita dėl likvidumo priemonių pagal KRR 509 straipsnio 1 dalį

Ataskaita apie potencialias kliūtis tarpvalstybiniam bankų ir mokėjimo paslaugų teikimui

Ataskaita apie neveiksnias paskolas

Metinė rizikos vertinimo ataskaita

Ataskaita apie nederamą trumpalaikį finansų sektoriaus spaudimą korporacijoms

Konsultacijoms skirti 
dokumentai

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl rizikos mažinimo įstaigose, taikančiose vidaus reitingais 
pagrįstą (IRB) metodą ir nuosavus nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) įverčius
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Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių 
ir ataskaitų formų

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl standartizuoto požiūrio į sandorio šalies kredito riziką

Bendras konsultacijoms skirtas dokumentas dėl techninio įgyvendinimo standarto projekto, susijusio su 
ataskaitų apie sandorius grupės viduje ir finansinių konglomeratų rizikos koncentracija teikimu 

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl paskolų išdavimo ir stebėsenos

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl metodikos, kurią taikant nustatomas sutartinių mokėjimų 
vidutinis svertinis terminas pagal pakeitimo vertybiniais popieriais segmentą

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl pasiūlymų sukurti paprastą, skaidrią ir standartizuotą sintetinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą

Bendras konsultacijoms skirtas dokumentas dėl pagrindinio informacinio dokumento, susijusio su PRIIP 

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl struktūrinių užsienio valiutos pozicijų nuostatos taikymo gairių

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl peržiūrėto techninio įgyvendinimo reglamento dėl priežiūros 
ataskaitų teikimo 

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl reguliavimo techninio standarto ir techninio įgyvendinimo 
standarto dėl pranešimų apie pasus

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl techninio įgyvendinimo standarto, kuriuo iš dalies keičiamas 
Vidaus modelių lyginamosios analizės reglamentas 

Konsultacijoms skirtas dokumentas dėl reguliavimo techninio standarto dėl pervarstyto nustatytų 
darbuotojų darbo užmokesčio projekto

Rekomendacijos Bendros rekomendacijos dėl pagrindinio informacinio dokumento dėl draudimo principu pagrįstų 
investicinių produktų paketo (PRIIP) 

Sprendimai Bendras Apeliacinės tarybos sprendimas dėl keturių apeliacijų pagal Kredito reitingų agentūrų 
reglamentą

Bendras sprendimas dėl apeliacijos, kurią EBI pateikė kredito reitingų agentūra „Creditreform AG“.

Kita Rizikos rodiklių rinkinys, kuriame pateikiami 2018 m. III ketvirčio duomenys

Metinis vidaus modelio rezultatų nuoseklumo vertinimas

Bendras daugiašalis susitarimas dėl keitimosi informacija tarp Europos Centrinio Banko ir 
kompetentingų institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

Pertvarkymo vertinimo vadovas

Peržiūrėtas patvirtinimo taisyklių sąrašas

Bendras Europos Komisijos raštas dėl reguliavimo techninio standarto projekto, kuriuo iš dalies 
keičiamas deleguotasis reglamentas, kuriame nustatytos pagrindinio informacinio dokumento dėl PRIIP 
taisyklės

Paaiškinimai dėl pirmo klausimų, kuriuos iškėlė EBI darbo grupė programavimo sąsajų taikymo pagal 
peržiūrėtą Mokėjimo paslaugų direktyvą (MPD 2) klausimais, rinkinio

Pagrindinis mokėjimo ir elektroninių pinigų (e. pinigų) įstaigų pagal MPD 2 registras

Atnaujintas kitų sistemiškai svarbių institucijų sąrašas

Atnaujintos metodinės gairės dėl rizikos rodiklių ir analizės priemonių

Rizikos rodiklių rinkinys, kuriame pateikiami 2018 m. IV ketvirčio duomenys

Paaiškinimai dėl antro klausimų, kuriuos iškėlė EBI darbo grupė programavimo sąsajų taikymo pagal 
MPD 2 klausimais, rinkinio
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Bendros konsultacijos dėl teisėkūros patobulinimų, susijusių su informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
rizikos valdymo reikalavimais, rinkinio 

Bendros konsultacijos dėl išsamios svarbių rinkos dalyvių ir infrastruktūros objektų kibernetinio 
atsparumo bandymų sistemos išlaidų ir naudos

Atnaujintas diversifikuotų indeksų sąrašas

Paaiškinimai dėl trečio klausimų, kuriuos iškėlė EBI darbo grupė programavimo sąsajų taikymo pagal 
MPD 2 klausimais, rinkinio

Atnaujinti duomenys apie indėlių garantijų sistemas ES

2020 m. diskusijoms skirta ES masto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika

Gairės dėl naujų rinkos ir sandorio šalių kredito rizikos vertinimo metodų

Rizikos rodiklių rinkinys, kuriame pateikiami 2019 m. I ketvirčio duomenys

Atnaujintas ES įstaigų 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) priemonių sąrašas

Veiksmų gairės dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) rezultatų ir 9-ojo TFAS 
lyginamosios analizės pradžia

Paaiškinimai dėl ketvirto klausimų, kuriuos iškėlė EBI darbo grupė programavimo sąsajų taikymo pagal 
MPD 2 klausimais, rinkinio

Atsakymas Europos Komisijai dėl Estijos centrinio banko pasiūlytų makroprudencinės rizikos šalinimo 
priemonių

Grįžtamoji informacija apie bendro taisyklių sąvado klausimų ir atsakymų naudojimo, naudingumo ir 
įgyvendinimo

Atnaujinti duomenys, naudojami pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų nustatymui

Paaiškinimai dėl penkto klausimų, kuriuos iškėlė EBI darbo grupė programavimo sąsajų taikymo pagal 
MPD 2 klausimais, rinkinio

2 EBI techninio dokumentų rinkinio dėl ataskaitų teikimo sistemos 2.9 etapas

Peržiūrėtas patvirtinimo taisyklių sąrašas

2019 m. ES mastu vykdoma skaidrumo iniciatyva

Rizikos rodiklių rinkinys, kuriame pateikiami 2019 m. II ketvirčio duomenys

Komunikatas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES

2020 m. darbo programa

Bendras pareiškimas dėl nuoseklaus PRIIP reglamento taikymo obligacijoms 

2020 m. ES masto testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir formų projektai

Techninis dokumentų rinkinys, susijęs su ataskaitų teikimo sistema 2.9.1

Rizikos mažinimo dokumentų rinkinio veiksmų gairės

Tvarių finansų veiksmų planas

Peržiūrėtas patvirtinimo taisyklių sąrašas

2020 m. ES masto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis formos, parengtos atlikus testavimą su 
bankais

Atnaujintas 2019 m. IV ketvirčio CET1 sąrašas



KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro 
adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite 
susisiekti:
—  nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali 

imti mokestį),
—  šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
—  elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti 
svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/
publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe 
Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. 
visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES 
duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek 
komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/contact_lt
https://europa.eu/european-union/index_lt
https://op.europa.eu/lt/publications
https://op.europa.eu/lt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_lt
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/lt
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