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1. Prievolė laikytis gairių ir apie tai 
pranešti 

Šių gairių statusas 

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 1  16 straipsnį parengtos 
gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir 
finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių. 

2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma konkrečioje srityje. 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, 
kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš 
dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės 
yra visų pirma skiriamos įstaigoms. 

Pranešimo reikalavimai 

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau 
kaip 16.01.2023 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti 
nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateiks jokio 
pranešimo, EBI laikys, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto 
svetainėje pateiktą formą su nuoroda „EBA/GL/2022/12“. Pranešimus turėtų teikti asmenys, 
turintys įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų institucijų vardu. Apie 
visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI. 

4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį. 

 

2. Kam skirtos šios gairės 

5. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir finansų įstaigoms, kurioms šios gairės taikomos. 
Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirtosios institucijos, kurios nėra 

 
1 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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kompetentingos institucijos, raginamos taikyti šias gaires. Tiek kompetentingos, tiek 
paskirtosios institucijos šiose gairėse vadinamos „atitinkamomis institucijomis“. 

 

3. Įgyvendinimas 

Taikymo terminas 

6. Šios gairės taikomos nuo 16.01.2023. 

 

4. Iš dalies pakeistos gairės 

7.  Gairės EBA/GL/2020/14 iš dalies keičiamos taip: 
 

(a)  4 dalis papildoma šiuo 10a punktu: 
 

„Pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 2a dalį, kurioje reikalaujama papildomos 
nustatymo metodikos, pagal kurią į bendrą pertvarkymo mechanizmą neįtraukiama 
tarpvalstybinė veikla, ir pagal 2022 m. gegužės 31 d. Bazelio komiteto tarptautinį 
susitarimą, kuriuo pripažįstama pažanga, padaryta kuriant Europos bankų sąjungą, 
duomenys, svarbūs apskaičiuojant pakoreguotus tarpjurisdikcinius rodiklius, susijusius su 
įstaigomis, kurių pagrindinė būstinė yra prie bendro pertvarkymo mechanizmo 
prisijungusiose valstybėse narėse, turėtų būti laikomi tarpjurisdikcinės veiklos rodiklių 
dalimi, o ne papildomais duomenimis arba memorandumo punktais, skirtais G-SII nustatyti 
ir subkategorijų paskirstymo metodikai taikyti.“ 
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