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Santrauka
Apie EBI
Europos bankininkystės institucija (EBI) – tai
savarankiška Europos Sąjungos (ES) instituci
ja, siekianti užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų
prudencinį reguliavimą ir priežiūrą visame ES
bankų sektoriuje. Jos bendrieji tikslai – išlai
kyti finansinį stabilumą Europos Sąjungoje ir
užtikrinti bankų sektoriaus vientisumą, veiks
mingumą bei tinkamą veikimą.
Pagrindinė EBI užduotis – dalyvauti kuriant
ES bendrą bankų taisyklių sąvadą, kuriame
ES finansų įstaigoms pateikiamas suderintų
prudencinių taisyklių rinkinys. Institucijai taip
pat tenka svarbi funkcija skatinant priežiūros
praktikos konvergenciją ir suteiktas įgalioji
mas vertinti ES bankų sektoriaus rizikingumą
ir pažeidžiamumą.
Kaip viena iš Europos finansų priežiūros in
stitucijų sistemos (EFPIS) dalių, EBI įsteigta
2011 m. sausio 1 d., pačiame finansų krizės
įkarštyje, ji perėmė visą savo pirmtako – Eu
ropos bankininkystės priežiūros institucijų ko
miteto (EBPIK) – atsakomybę ir užduotis.

2014 m. ES institucijų atlikta EBI apžvalga
2014 m. Europos Komisija, Europos Parla
mentas, ES Taryba ir Europos Audito Rūmai
atliko išsamią Europos priežiūros instituci
jų (EPI) ir EFPIS apžvalgą – tai buvo pirmoji
apžvalga nuo jų įsteigimo 2011 m. Iš esmės
2014 m. EBI ir kitoms EPI buvo svarbūs.
2014 m. rugpjūčio mėn. paskelbta Europos
Komisijos ataskaita buvo parengta pagal EPI
reglamento 81 straipsnį, kuriame nustatyta,
kad kas trejus metus Komisija skelbia ben
drąją ataskaitą apie patirtį, įgytą veikiant insti
tucijoms. Prieš tai, 2014 m. vasario mėn., buvo
paskelbta Europos Parlamento ataskaita, pa
remta konsultacinės grupės Mazars tyrimo,
kurį buvo užsakęs Parlamentas, išvadomis.
Vėliau, 2014 m. liepos mėn., Europos Audi
to Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą apie
EBI veiklą finansų krizės metu, ir galiausiai
2014 m. lapkričio mėn. buvo patvirtintos Eko
nomikos ir finansų (ECOFIN) reikalų tarybos
išvados dėl EFPIS apžvalgų.
Visos institucijos nusprendė, kad, nepaisant
sudėtingų aplinkybių, EBI skubiai sukūrė
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puikiai veikiančią organizaciją ir nuveikė daug,
kad būtų pripažinta nepriklausoma institucija.

2014 m. pasiekimai

Institucijos apžvelgė įvairiausias EBI vykdo
mas užduotis ir teigiamai įvertino jos veiklos
rezultatus, visų pirma jos svarų indėlį rengiant
bendrą bankų taisyklių sąvadą. Institucijos
pripažino, kad rezultatai pasiekti esant labai
ribotam biudžetui ir žmogiškiesiems ište
kliams, taip pat nepaisant to, kad ES teisėkū
ros institucijos EBI nuolat skirdavo vis daugiau
įgaliojimų ir užduočių.

2014 m. EBI padarė didžiulę pažangą ir to
liau vykdė labai svarbią funkciją, t. y. siekė
apsaugoti ES bankų sektoriaus vientisumą ir
stabilumą. Tarp didžiausių pasiekimų galima
paminėti tai, kad buvo toliau rengiamas ben
dras bankų taisyklių sąvadas, nuolat skatina
ma priežiūros konvergencija, vertinama rizika,
taip pat toliau buvo stengiamasi užtikrinti ES
bankų sektoriaus skaidrumą. Be to, EBI toliau
vykdė savo įgaliojimus, susijusius su vartotojų
apsauga ir finansinių naujovių stebėsena.

Apžvalgose pateikta keletas rekomendacijų,
kaip padidinti EBI veiksmingumą ir produkty
vumą, būtent rekomendacijos, susijusios su
jos funkcija siekiant priežiūros konvergencijos
ir vartotojų apsaugos, taip pat su jos vidaus
valdymo procesų pagerinimu. Institucijos taip
pat pripažino, kad EBI įvairių sričių teisiniai
įgaliojimai – riboti, įskaitant jos funkciją tes
tuojant nepalankiausiomis sąlygomis, priva
lomą tarpininkavimą kompetentingoms insti
tucijoms ir dalyvavimą ES lygmens teisėkūros
derybose.
EBI patvirtino apžvalgų rezultatus ir buvo dė
kinga už teigiamą įvertinimą, taip pat už tai,
kad buvo pripažinti jos teisiniai apribojimai,
dėl kurių ji negalėjo visapusiškai vykdyti savo
įgaliojimų.

Bendro bankų taisyklių sąvado parengimas
Viena iš pagrindinių EBI užduočių – padėti
rengti ES bendrą bankų taisyklių sąvadą. Juo
EBI kuria suderinto bendro ES bankų sekto
riaus (tiek euro zonos, tiek į ją nepatenkančių
valstybių narių) reguliavimo pagrindą. Kadan
gi EBI tenka funkcija skatinti nuoseklų bendro
taisyklių sąvado taikymą visoje ES, ji taip pat
užtikrina vienodą šių taisyklių įgyvendinimą
priežiūros ir pertvarkymo srityje.
2014 m. EBI šią užduotį įvykdė – parengė
32 privalomuosius techninius standartus,
23 ataskaitas, 17 gairių bei 14 nuomonių ir
rekomendacijų, dėl kurių 1 lygmens bankų
teisės aktai, konkrečiai Kapitalo reikalavimų
reglamentas (KRR), Kapitalo reikalavimų di
rektyva (KRD) ir Bankų gaivinimo ir pertvar
kymo direktyva (BGPD), taikyti vienodai. EBI
nuveikė dar daugiau – ji pateikė atsakymus
į suinteresuotųjų subjektų klausimus dėl kon
krečių 1 ir 2 lygmens bankų reguliavimo nuo
statų taikymo.
2014 m. su bendru taisyklių sąvadu susiju
si EBI veikla buvo ir vidaus modelių, bendrų
ataskaitų teikimo formų naudojimas, priežiū
ros konvergencija, bankų gaivinimas ir per
tvarkymas, atlygis ir pažanga nuosavų lėšų
srityje.
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Pasitikėjimo atgavimas ir didesnis
skaidrumas
Kilus finansų krizei buvo klausiama, kodėl
taikant bankų vidaus modelius taip skirtingai
skaičiuojamas pagal riziką įvertintas turtas.
EBI stengėsi atgauti pasitikėjimą tuo, kaip ka
pitalo tikslais taikomi vidaus modeliai. Šiuo at
žvilgiu Europos teisėkūros institucijos taip pat
pripažino, kad reikia nustatyti kelias papildo
mas patikrinimų ir galių pusiausvyros nusta
tymo priemones, susijusias su vidaus modelių
taikymu, o EBI parengė kelis techninius regu
liavimo standartus (TRS) ir lyginamuosius kri
terijus, kuriuos priežiūros institucijos turėtų
taikyti vertindamos modelių rezultatus ir dėl
kurių modeliai būtų taikomi skaidriau.
Kapitalo reikalavimų reglamente nustatyti įga
liojimai rengti TRS, kad būtų suderintas vidaus
modelių pakeitimų diegimo procesas. 2013 m.
pabaigoje EBI Europos Komisijai pateikė tų
TRS dėl vidaus modelių, taikomų vertinant
kredito ir operacinę riziką, išplėtimo ir pakei
timų reikšmingumo vertinimo sąlygų projek
tus (jie įsigaliojo 2014 m. viduryje), o 2014 m.
viduryje – TRS dėl vertinant rinkos riziką tai
komo vidaus modelio metodo projektą. Be
to, EBI taip pat rengė trijų TRS, kuriais siekė
patikslinti metodiką, kurios kompetentingos
institucijos turėtų laikytis vertindamos, ar
įstaigos atitinka kredito, rinkos ir operacinės
rizikos vidaus modelių taikymo reikalavimus,
projektus. Jie Europos Komisijai bus pateikti
iki 2015 m. pabaigos.
Kilus susirūpinimui, kad pagal riziką įvertintas
turtas skaičiuojamas skirtingai, 2014 m. EBI
daug nuveikė kapitalo poreikio palyginamumo
srityje, dėl to tapo lengviau suprasti pagal rizi
ką įvertinto turto nuoseklumą. EBI, nustačiusi,
kad duomenys turi būti atskleidžiami laikantis
nuoseklaus formato ir taikant nuoseklias api
brėžtis, taip pat padidino vidaus modelių ir jų
rezultatų skaidrumą.
2014 m. EBI, siekdama užtikrinti duomenų
prieinamumą ir palyginamumą, taip pat pa
brėžė, kad ataskaitų teikimo reikalavimai turi
būti vienodi. Tai svarbu ne tik EBI, bet ir Eu
ropos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) bei
Bendram priežiūros mechanizmui (BPM), nes
vykdant jų funkcijas remiamasi palyginamais
duomenimis. Suderinti ataskaitų teikimo rei
kalavimai dabar taikomi ir tokiose srityse, kaip

nuosavos lėšos, didelės pozicijos ir padengi
mas likvidžiuoju turtu.
2014 m. EBI ėmėsi įvairios su rinkos infra
struktūra susijusios veiklos ir rengė bendrojo
kapitalo poreikio standartus, kuriuos taikys
visi centriniai vertybinių popierių depozitoriu
mai (CVPD); šie standartai bus baigti rengti
2015 m.
Su gaivinimo ir pertvarkymo reguliavimu
susijusi veikla
Vykdydama savo papildomas pareigas, nusta
tytas naująja Bankų gaivinimo ir pertvarkymo
direktyva (BGPD), EBI sutelkė dėmesį į gaivi
nimo ir pertvarkymo reguliavimą ir parengė
kelis šios srities reguliavimo dokumentus.
Šiuo atžvilgiu EBI dabar rengia beveik 40 gai
rių, techninių reguliavimo standartų (TRS) ir
techninių įgyvendinimo standartų (TĮS), taip
pat deleguotųjų aktų klausimais teikia reko
mendacijas Europos Komisijai. Rengiant re
guliavimo dokumentus šia tema svarbiausias
buvo proporcingumo principas, nes juo pripa
žįstama ES bankų sistemos įvairovės svarba ir
aiškiai nurodoma, jog taisykles reikia rengti ir
taikyti taip, kad ši įvairovė būtų pripažįstama
ir išlaikoma.
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Techninės rekomendacijos Europos Komisijai
2014 m. EBI paskelbė nuomonę, diskusijoms
skirtą dokumentą ir gaires ir taip prisidėjo
formuojant pasaulinę ir ES masto politiką dėl
pakeitimo vertybiniais popieriais.
Patikimos ir rizikos ribojimo principu grindžia
mos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos
plėtojimas yra viena iš sudedamųjų kapitalo
rinkų sąjungos dalių. Taip bus skatinama dar
labiau integruoti ES finansų rinkas, padedama
įvairinti bankų finansavimo šaltinius ir išlais
vinamas kapitalas, o dėl to gerės dalijimasis
rizika, bankams bus lengviau skolinti namų
ūkiams ir įmonėms. 2015 m. EBI Europos
Komisijai teiks technines rekomendacijas,
kaip pakeitimo vertybiniais popieriais rinko
je kurti paprastas, standartines ir skaidrias
priemones.
EBI paskelbė išsamią ataskaitą dėl Europos
padengtų obligacijų sistemų, ataskaitoje pa
teikta geriausios patirties, susijusios su pa
tikimos ir nuoseklios reguliavimo sistemos
užtikrinimu, pavyzdžių.
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Su bendro taisyklių sąvado rengimu susiję
procesai
EBI reguliariai konsultuojasi su visais savo
suinteresuotaisiais subjektais siekdama už
tikrinti, kad ES politikos formavimo procese
būtų atsižvelgta į jų nuomonę ir jiems kylantį
susirūpinimą. EBI rengiant bendrą taisyklių
sąvadą labai daug konsultuojamasi, taip pat
teikiama pagalba. Tai apima klausimų ir at
sakymų proceso rengimą, poveikio vertinimo
darbą, teisinę pagalbą rengiant techninius
standartus, gaires ir rekomendacijas, teisin
gą Sąjungos teisės taikymą, pasaulinių stan
dartų laikymąsi, suinteresuotųjų subjektų
dalyvavimą, informacinės veiklos derinimą,
kad suinteresuotieji subjektai būtų tinkamai
informuoti.
Bendro taisyklių sąvado klausimų ir
atsakymų procesas

2014 m. Europos Komisija EBI paprašė pateik
ti techninę rekomendaciją dėl deleguotųjų tei
sės aktų, kurių reikalaujama pagal KRR, KRD
ir BGPD.

Siekdama palengvinti KRD IV ir KRR doku
mentų rinkinio įgyvendinimą EBI parengė
klausimų ir atsakymų priemonę. Naudodamo
si šia priemone nacionalinės priežiūros insti
tucijos, įstaigos ir jų asociacijos, taip pat kiti
suinteresuotieji subjektai gali vienoje vietoje
pateikti klausimus dėl ES reglamentų prak
tinio taikymo ir nuoseklaus įgyvendinimo ES
bankų sektoriuje.

Pagalba kuriant patikimesnę atlygio sistemą

Poveikio vertinimas

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Kapitalo reika
lavimų direktyva padaryti teisės aktų pakeiti
mai, kuriais siekiama patobulinti ES įstaigose
taikomą atlygio tvarką. Visus metus EBI rengė
TRS, kurie būtų naudingi nustatant, kurių ka
tegorijų darbuotojai turi esminį poveikį įstai
gos rizikos profiliui, projektų rinkinį ir parengė
kitų standartų, susijusių su įvairiais atlygio
politikos aspektais. EBI taip pat paskelbė savo
metinę 2010–2012 m. bankų sektoriuje daug
uždirbusių asmenų suvestinių skaičių ata
skaitą, o 2015 m. paskelbs lyginamąją atlygio
ataskaitą.

Vykdydama savo užduotis, įskaitant bendro
taisyklių sąvado rengimą, EBI taiko geresnio
reguliavimo principą ir atlieka poveikio verti
nimą, kuriuo remiasi formuodama EBI regu
liavimo politiką. 2014 m. EBI ir vėl atliko savo
techninių standartų, gairių ir rekomendacijų,
taip pat į juos įtrauktų politikos galimybių są
naudų ir naudos analizę. Be to, EBI paskelbė
dvi specialiąsias ataskaitas, kuriose verti
namas susitarimo „Bazelis III“ reikalavimų
perkėlimas ES. Kovo mėn. paskelbtoje ata
skaitoje pateikti duomenys iki 2013 m. birželio
mėn., rugsėjo mėn. ataskaitoje – duomenys iki
2013 m. gruodžio mėn. Be to, 2014 m. EBI ver
tino padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų
ES poveikį ir 2015 m. sausio mėn. paskelbė
analizės rezultatus.
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Priežiūros konvergencijos
skatinimas
Skatinti priežiūros konvergenciją – esminė
EBI įgaliojimų dalis. 2014 m. institucija pa
rengė keletą standartų ir gairių, kad būtų už
tikrinta priežiūros metodikos ir kolegijų veiki
mo konvergencija. EBI toliau rengė Europos
priežiūros vadovą, t. y. bendrą bankų rizikos
nustatymo, vertinimo ir analizavimo sistemą,
ir bendrąsias priežiūros intervencijos ir taiso
mųjų veiksmų gaires.
Darbas su priežiūros kolegijomis
2014 m. kolegijoms buvo nelengva užtikrin
ti priežiūros konvergenciją, nes buvo keletas
pakeitimų, įskaitant naujus teisinius reikala
vimus ir reikalavimą vykdant priežiūrą euro
zonos valstybių narių įstaigose taikyti Bendrą
priežiūros mechanizmą (BPM).
Tais pačiais metais EBI nusprendė su kole
gijomis dirbti taikant naują metodą, kad būtų
užtikrinta tinkamo lygmens sąveika, atsižvel
giant į kiekvienos banko grupės sisteminę
svarbą. Buvo nustatyta papildoma kolegijų
kategorija, todėl atsidaro trys stebėsenos ka
tegorijos: atidžiai stebimos kolegijos, pagal te
mas stebimos kolegijos ir kitos kolegijos.
EBI 2014 m. kolegijų veiksmų plano reikala
vimai buvo neblogai įvykdyti, ir, palyginti su
kitais metais, pastebėta, kad kolegijos veikia
geriau. Pirmą kartą EBI nustatė trijų lygių
(gerai, patenkinamai ir reikia tobulinti) vertini
mo sistemą, kad metų gale kolegijoms galėtų
pateikti atsiliepimų apie jų veiklos rezultatus,
kurie būtų aiškiai palyginti, ir kolegijų veiksmų
planą.
Kompetentingos institucijos palankiai vertino
aktyvų EBI dalyvavimą kolegijų posėdžiuose,
visų pirma, kai tai buvo susiję su naujų politi
kos priemonių ir jų poveikio kolegijų veikimui
ir pagrindinių rengiamų dokumentų turiniui
bei struktūrai aiškinimu. Teigiamai vertintos
ir EBI teminės rekomendacijos, pavyzdžiui, dėl
turto kokybės patikrinimo ir testavimo nepa
lankiausiomis sąlygomis.

Tarpvalstybinių bankų ypatingos svarbos
funkcijų ir pagrindinių verslo linijų tikrinimas
2014 m., laukdama, kol įsigalios BGPD, EBI
dar labiau stengėsi padėti planuoti ir koordi
nuoti veiksmingą ir nuoseklų gaivinimą ir per
tvarkymą visoje Europoje.
EBI palygino 27 Europos tarpvalstybinės ban
kininkystės grupes, kurioms tenka beveik pusė
viso ES bankų turto, ypatingą dėmesį skirda
ma tam, kaip kredito įstaigos savo gaivinimo
planuose vertino ypatingos svarbos funkcijas
ir pagrindines verslo linijas. Tikrinant nusta
tyta, kad labai skiriasi bendras bankininkystės
grupių požiūris į nustatymą (dar yra ką pato
bulinti), ypač kalbant apie ypatingos svarbos
funkcijų apibrėžimą. Nustatyti faktai buvo
perduoti kompetentingoms institucijoms, kad
šios juos galėtų naudoti vertindamos gaivini
mo planus, ir pertvarkymo institucijoms, kad
šioms būtų lengviau planuoti pertvarkymą.
Tarpusavio vertinimas ir mokymo programos
Siekdama padėti skatinti priežiūros rezultatų
nuoseklumą EBI atliko tarpusavio vertinimą ir
tikrino, ar kompetentingos institucijos laikosi
EBI koncentracijos rizikos valdymo įgyvendi
nant priežiūros veiklos peržiūros procesą gai
rių. Vertinimo rezultatai panaudoti bendrame
priežiūros vadove rengiant kreditų koncentra
cijos rizikos modulį.
2014 m. EBI kompetentingoms institucijoms
surengė 15 sektorinių ir penkis tarpsekto
rinius mokymo renginius (aštuoni iš jų vyko
EBI biure), taip dar labiau padėdama formuo
ti bendrą visos ES kompetentingų institucijų
priežiūros kultūrą, įgūdžius ir požiūrį.
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Rizikos vertinimas ir
skaidrumo užtikrinimas
ES bankų sektoriuje
EBI yra įgaliota stebėti ir vertinti rinkos poky
čius, taip pat nustatyti visos ES bankų sistemos
tendencijas, galimą riziką ir pažeidžiamumą.
2014 m. EBI rizikos vertinimo infrastruktūra
buvo patobulinta atlikus kelis svarbius pakei
timus, pavyzdžiui, įrengus ES duomenų cen
trą, nustačius naujus ataskaitų teikimo rei
kalavimus, kad būtų pagerinti jos pagrindiniai
rizikos rodikliai ir reguliarių rizikos produktų
rinkinys, taip pat pradėjus teminę veiklą, susi
jusią su pagal riziką įvertinto turto nuoseklu
mu, ir ėmus koordinuoti didžiausių ES bankų
Sąjungos masto testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis vertinimą.
EBI – duomenų centras
Pirmą kartą EBI parengė ir laipsniškai įdiegė
bendrą ataskaitų priežiūros institucijai taiko
mų standartų, t. y. bendrųjų ataskaitų teikimo
reikalavimų (angl. Common Reporting Requirements (COREP)) ir finansinių ataskaitų reika
lavimų (angl. Financial Reporting Requirements
(FINREP)), rinkinį. Standartuose nustatyta in
formacija apie bankų nuosavas lėšas (COREP)
ir balanso duomenys (FINREP), kuriuos reikia
nuolat perspausdinti ir laikyti vienoje vietoje.
EBI kompetentingoms institucijoms suteikė
mikroprudencinės priežiūros duomenų apie
pavienius bankus, o priežiūros institucijos ga
lėjo savanoriškai prisijungti prie bendros duo
menų bazės ir EBI imtyje dalytis bankų pagrin
diniais rizikos rodikliais ir juos gauti. 2015 m.
pradžioje bus atnaujintas susitarimo memo
randumas, planuojama, kad jis bus taikomas
visoms priežiūros institucijoms.
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laikydamasi nuoseklios metodikos, kartu pir
mą kartą buvo galima pamatyti bankų balansą
ir galimą didelių, bet tikėtinų, bankų sukrėtimų
poveikį. EBI surinko ir sutvarkė beveik 9,6 mln.
duomenų vienetų iš 123 bankų visoje ES, ir
2014 m. spalio mėn. buvo paskelbti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.
Palyginti su ankstesniu testavimu nepalan
kiausiomis sąlygomis, skyrėsi vienas daly
kas – turėjo būti atliktas dalyvaujančių bankų
turto kokybės patikrinimas. Turto kokybės
patikrinimas buvo didelis EBI žingsnis į priekį
nustatant bendrąsias apibrėžtis ir užtikrinant
palyginamumą, nes tikrinant buvo naudotos
EBI suderintos neveiksnių ir lengvatinių pozi
cijų apibrėžtys.
Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis po
veikis buvo vertintas taikant pereinamojo lai
kotarpio KRD IV ir KRR bendro 1 lygio nuosavo
kapitalo pakankamumo koeficientą, kurio at
žvilgiu buvo nustatytos 5,5 ir 8,0 proc. mažiau
sio pelningumo normos atitinkamai esant ne
palankiam ir pagrindiniam scenarijams. Nuo
2013 m. pabaigos vidutinė svertinė bendro
1 lygio nuosavo kapitalo norma buvo 11,1 proc.
ir, esant nepalankiam scenarijui, buvo numa
tyta, kad ji sumažės beveik 260 bazinių punktų,
daugiausia dėl kredito nuostolių.
Testuojant nustatyta, kad 24 dalyvaujan
tys bankai nesiekė nustatytos ribos, o ben
dras didžiausias kapitalo trūkumas buvo
24,6 mlrd. EUR. Tačiau 2014 m. bankams,
kurių kapitalas buvo nepakankamas, gavus
papildomo kapitalo, jiems reikalingas kapita
las sumažėjo iki 9,5 mlrd. EUR, o bankų, kurių
kapitalas buvo nepakankamas, skaičius su
mažėjo iki 14. Už tai, kokių su priežiūra susi
jusių veiksmų remiantis tais rezultatais imtis
dėl pavienių bankų, buvo atsakingos kompe
tentingos institucijos.

ES masto testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis

Šešėlinė bankininkystė

Siekdama užtikrinti stabilumą ir grąžinti pasi
tikėjimą bankų sistema EBI atlieka ES masto
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tes
tavimo tikslas – įvertinti ES bankų atsparumą
nepalankiems ekonomikos pokyčiams, padė
ti priežiūros institucijoms vertinti pavienius
bankus, padėti suvokti sisteminę riziką ES ir
galiausiai sektoriuje skatinti rinkos draus
mę. 2014 m. EBI testavimą atliko remdama
si bendrais makroekonominiais scenarijais ir

2014 m. EBI išsamiai tyrė, kaip aiškinama są
voka „kredito įstaiga“, vartojama visuose pa
grindiniuose Sąjungos su bankais susijusiuose
teisės aktuose, įskaitant KRD IV ir KRR, BGPD,
taip pat BPM ir BPeM reglamentus. 2015 m.
EBI planuoja imtis įvairios kitos su šešėli
ne bankininkyste susijusios veiklos, įskaitant
gairių, kuriose būtų nustatytos šešėlinės ban
kininkystės subjektų pozicijų ribos, rengimą,
kaip nustatyta KRR 395 straipsnio 2 dalyje.
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Vartotojų apsauga ir
finansinių inovacijų
stebėsena
Skatindama finansinių priemonių ir paslaugų
rinkos skaidrumą, paprastumą ir sąžiningumą
ir ypatingą dėmesį skirdama hipotekai, asme
ninėms paskoloms, taupymo priemonėms,
kredito ir debeto kortelėms, einamosioms
sąskaitoms ir mokėjimo paslaugoms, EBI at
lieka labai svarbią vartotojų apsaugos funkci
ją. 2014 m. kartu su Europos draudimo ir pro
fesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
EBI paskelbė savo metinę vartotojų tendencijų
ataskaitą. 2014 m. birželio mėn. Londone EBI
surengė antrąją bendrą EPI vartotojų apsau
gos dieną. EBI taip pat tęsė savo veiklą, kuria
buvo siekiama pripažinti ir stebėti naujoviškas
priemones ir paslaugas, kad visoje ES būtų
užtikrinta tinkama vartotojų, investuotojų ir
indėlininkų apsauga.
Vartotojų apsauga
2014 m. EBI parengė reguliavimo gaires, ap
imančias visą produktų gyvavimo ciklą, t. y.
vartotojų ir finansų įstaigos bendravimo eta
pus iki pardavimo, parduodant ir pardavus.
EBI taip pat rengė išsamias mažmeninės ban
kininkystės priemonių priežiūros ir valdymo
tvarkos gaires ir dėl jų konsultavosi. Gairėmis
reikalaujama nustatyti vidinę priemonių ren
gimo, pardavimo ir gyvavimo ciklo priežiūros
tvarką ir siekiama užtikrinti, kad priemonės
būtų rengiamos taip, kad atitiktų tikslinės
rinkos interesus, tikslus ir ypatybes. Gairės
taikomos mažmeninės bankininkystės prie
monių kūrėjams ir platintojams. EBI siekia
parengti rezultatus apibendrinantį pranešimą
ir gaires baigti rengti 2015 m. pavasarį.
Be to, EBI rengė technines rekomendacijas,
kuriose nurodė kriterijus ir veiksnius, į kuriuos
ji pati ir kompetentingos institucijos turėtų at
sižvelgti bandydamos nustatyti, ar kyla didelis
susirūpinimas dėl investuotojo apsaugos, kai
indėliai yra struktūrizuoti, arba grėsmė finan
sų rinkų tvarkingam veikimui ir vientisumui, ir
dėl jų konsultavosi. EBI, ESMA ir EIOPA taip
pat paskelbė konsultacijoms skirtą dokumen
tą dėl Jungtinio komiteto kryžminės prekybos
praktikos visos ES finansų sektoriuje gairių
projekto. Europos priežiūros institucijos tikisi

baigti rengti rezultatus apibendrinantį prane
šimą ir gaires vėliau 2015 m.
EBI taip pat ėmėsi veiklos mokėjimo sąskaitų
srityje, o jos nuolatinio dėmesio hipotekai re
zultatas – 2014 m. gruodžio mėn. paskelbtas
konsultacijoms skirtas dokumentas dėl kredi
tingumo vertinimo gairių pagal hipotekos kre
ditų direktyvą. EBI tikisi, kad galutinės gairės
bus paskelbtos dar iki 2015 m. vasaros. Gairės
būtų taikomos nuo hipotekos kreditų direkty
vos perkėlimo dienos, t. y. 2016 m. kovo 21 d.
2014 m. birželio mėn., Europos priežiūros ins
titucijoms stengiantis užtikrinti dar didesnę
priežiūros konvergenciją vertybinių popierių
ir bankų sektoriuose, EBI ir ESMA paskelbė
Jungtinio komiteto galutinę ataskaitą dėl var
totojų skundų tvarkymo vertybinių popierių ir
bankų sektoriuose gairių.
Finansinių naujovių stebėsena
Įspėjusi apie įvairią riziką, susijusią su virtu
alios valiutos, pavyzdžiui, bitkoinų, pirkimu,
turėjimu ar prekyba jais, EBI toliau tyrė, ar
virtualią valiutą galima ir reikėtų reguliuoti.
2014 m. birželio mėn. paskelbtoje nuomonė
je EBI vertino galimą virtualios valiutos nau
dą, pavyzdžiui, greitesni ir pigesni sandoriai,
finansinė įtrauktis ir ekonomikos augimo
skatinimas. EBI taip pat nustatė daugiau kaip
70 rizikos, kylančios naudotojams ir rinkos
dalyviams, su finansiniu vientisumu susiju
sios rizikos, pavyzdžiui, pinigų plovimas ir kiti
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finansiniai nusikaltimai, taip pat rizikos esa
mam mokėjimui įprasta valiuta rūšių.
Remdamasi šiuo vertinimu EBI padarė išvadą,
kad, norint reguliuoti šią riziką, reikėtų daug
reguliuojamųjų dokumentų. Tačiau, atsižvel
giant į tai, kad parengti tokią tvarką užtruktų
ir kad kai kurių rūšių rizika yra reali, EBI taip
pat parengė nuomonę nacionalinėms priežiū
ros institucijoms ir rekomendavo joms raginti
reguliuojamąsias kredito įstaigas, mokėjimo
įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas nepirk
ti, neturėti ir nepardavinėti virtualios valiutos.
Dėl tokio dvejopo požiūrio virtualios valiutos
sistemos galės plėtotis už finansinių paslaugų
sektoriaus ribų, o finansų įstaigos galės vir
tualios valiutos srityje veikiančioms įmonėms
teikti einamųjų sąskaitų paslaugas.
EBI analizavo skolinimu grindžiamą sutelktinį
finansavimą, taip pat nustatė šios rinkos daly
viams, pavyzdžiui, skolintojams, skolininkams
ir platformų teikėjams, kylančią riziką. EBI
konkrečiai nagrinėjo, kokios rūšies reguliavi
mo reikia, kad būtų skatinamas pasitikėjimas
šiuo nauju rinkos segmentu, taip pat apžvel
gė šiame sektoriuje dabar taikomus verslo
modelius. Šią analizę EBI baigė vertindama,
kokiu mastu nustatyta rizika jau šalinama ga
liojančiomis ES direktyvomis ir reglamentais,
taip pat nacionaline reguliavimo sistema.

EBI bendradarbiavimo
veikla
Svarbi EBI veiklos dalis – jos darbas su vidaus
ir išorės suinteresuotaisiais subjektais. EBI
spaudos pranešimais ir komunikacine veikla
siekė užtikrinti, kad visos su institucijos veikla
susijusios šalys būtų teisingai, nuosekliai ir
laiku informuojamos apie visus jas dominan
čius ir joms susirūpinimą keliančius dalykus.
2014 m. EBI daug dėmesio skyrė veiklos, su
sijusios su 2014 m. ES masto testavimu ne
palankiausiomis sąlygomis, koordinavimui
ir siekė pačios institucijos, taip pat valstybių
narių lygmeniu skatinti kompetentingų prie
žiūros institucijų funkcijų ir tikslų aiškumą ir
suprantamumą. Be interneto svetainės skil
čių, skirtų 2014 m. ES masto testavimui nepa
lankiausiomis sąlygomis, į svetainę įtraukta ir
daug naujų skilčių, įskaitant naują interaktyvią
bendro taisyklių sąvado priemonę. 2014 m.
spalio mėn. – tai sutapo su testavimo nepa
lankiausiomis sąlygomis rezultatų skelbimu –
EBI pradėjo naudotis savo Twitter ir YouTube
paskyromis.
2014 m. EPI Jungtinis komitetas tęsė savo vei
klą ir buvo visų trijų institucijų tarpsektorinio
koordinavimo ir keitimosi informacija forumu.
2014 m. pirmininkaujant EBI, Jungtinis komi
tetas daugiausia dėmesio skyrė tarpsektori
nės rizikos ir vartotojų apsaugos dalykams.
Jungtinis Komitetas parengė dvi bendras ES
finansų sistemos tarpsektorinės rizikos ir pa
žeidžiamumo ataskaitas ir pradėjo analizuoti
verslo rizikos elgseną. Vartotojų apsaugos sri
tyje veikla buvo sutelkta į reguliavimo įgalioji
mų plėtojimą pagal mažmeninių ir draudimo
principu pagrįstų investicinių produktų paketo
teisės aktus.
Kitos tarpsektorinės veiklos sritys – finansinių
konglomeratų priežiūros praktikos nuoseklu
mo gairių rengimas, veikla pakeitimo vertybi
niais popieriais srityje, įgaliojimai pagal kovos
su pinigų plovimu teisės aktų rinkinius, perne
lyg didelio kliovimosi kredito reitingais mažini
mas ir lyginamųjų kriterijų nustatymas.
Kalbant apie tarptautinio masto veiklą, EBI
reguliariai palaikė ryšius su trečiųjų valstybių
reguliavimo ir priežiūros institucijomis, eks
pertais ir tarptautinius finansinius standartus
nustatančiais subjektais, taip pat dalyvavo Eu
ropos Komisijos ir finansų rinkų dialoguose
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reguliavimo klausimais. EBI taip pat tiesio
giai dalyvavo kelių tarptautinių subjektų, visų
pirma Bazelio bankų priežiūros komiteto,
veikloje.

Veikla
2014 m. EBI teko spręsti daug su vidaus vei
kla susijusių dalykų, įskaitant teisinę paramą,
naujos projektų valdymo priemonės įdiegimą,
duomenų apsaugos veiklą, finansų ir žmogiš
kųjų išteklių valdymą, taip pat informacines
technologijas ir vidaus kontrolę.
Teisinė parama
EBI sprendė teisinius klausimus, susijusius su
naujomis institucijos patalpomis, žmogiškųjų
išteklių problemas, kurių atsirado dėl Europos
Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų
tarnautojų įdarbinimo sąlygų, sudarė susita
rimus su EBI tiekėjais, taip pat susitarimus
dėl ES institucijų, pavyzdžiui, Europos Audi
to Rūmų ir Europos ombudsmeno, prašymų.
2014 m. EBI išnagrinėjo daugiau kaip ketu
riasdešimt skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų
ar juridinių asmenų, daugiausia jų buvo susiję
su vartotojų apsaugos klausimais.
Projektų portfelių valdymo priemonės Genius
įgyvendinimas
EBI sėkmingai įgyvendino projektų portfelių
valdymo priemonę ir suteikė organizacijos
masto centralizuotą duomenų bazę, kartu už
tikrindama suvienodintą procesą, kad EBI vy
resniajai vadovybei ir EBI valdymo organams
būtų lengviau planuoti, stebėti ir valdyti EBI
darbų programą bei nustatyti jos prioritetus.
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Finansų valdymas
Nuolat gerinant finansinių išteklių valdymą ir
kontrolę, metų biudžetas buvo maksimaliai
įvykdytas ir gerokai mažiau lėšų buvo perkelta
į kitus metus, nei buvo įprasta anksčiau. Fi
nansų valdymo srityje vykdytos veiklos kokybė
patvirtinta ir 2014 m. atliktu auditu. Didesnių
problemų nenustatyta, ir tai veikiausiai buvo
dėl to, kad stropiai laikytasi anksčiau pateiktų
rekomendacijų ir nuolat tobulinti EBI procesai.
Žmogiškieji ištekliai
Paskelbusi 69 atrankos procedūras EBA gavo
1 850 paraiškų, surengė pokalbius su 173
kandidatais, pasamdė 41 laikiną darbuotoją,
9 sutartininkus ir 19 deleguotųjų nacionalinių
ekspertų.
Bendras darbuotojų skaičius išaugo iki
146, darbuotojai yra iš 26 ES valstybių narių
(2013 m. jie buvo iš 24 valstybių narių), o pa
gal lytis pasiskirstė taip – 45 proc. moterų ir
55 proc. vyrų. Nuo 2014 m. spalio mėn. EBI
pradėjo veikti stažuočių sistema jauniems uni
versitetų absolventams.
Informacinės technologijos
Be to, kad tvarkė ir palaikė duomenų rinkimo
ir bendrosios infrastruktūros sistemas, pagal
patvirtintą IT strategiją EBI įgyvendino kelis
projektus.
Iki metų pabaigos į EBI duomenų centrą buvo
perkelta kolegijų platforma ir sukurta lanks
tesnė struktūra. Dėl šių pokyčių EBI gali veik
ti savarankiškai, be išorės paslaugų teikėjo
paramos. Bendrojoje IT paslaugų srityje EBI
sėkmingai užbaigė stambų IT infrastruktūros
projektą, susijusį su persikėlimu į naujas pa
talpas Londone.
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Svarbiausios 2015 m.
veiklos sritys
EBI yra parengusi platų 2015 m. veiklos pla
ną ir sieks dar labiau skatinti ir apsaugoti ES
bankų sektoriaus vientisumą ir stabilumą. Be
kita ko, svarbiausios veiklos sritys yra pagal
riziką įvertintas turtas, reguliuojamasis sverto
ir stabilaus finansavimo dydžio koregavimas,
nuosavų lėšų priemonių, atlygio, pasirinkimo
galimybių ir veiksmų laisvės reguliuojamoji
stebėsena. EBI baigs rengti kelias su regulia
vimu susijusias priemones, įskaitant indėlių
garantijų sistemą ir pertvarkymo institucijų
steigimą.
Reguliavimo srityje bus atlikti šie darbai – pa
rengta bendro investicinių įmonių prudencinio
vertinimo apžvalga, ataskaita dėl mažųjų ir
vidutinių įmonių (MVĮ), supaprastintas veiks
mingas kompetentingų institucijų ir priežiūrą
vykdančių kredito įstaigų, auditorių ir audito
įmonių dialogas. EBI išleis gaires dėl šešėli
nės bankininkystės ir parengs TRS dėl pru
dencinio reguliavimo konsolidavimo projektą.
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Be to, EBI toliau sieks didinti priežiūros kon
vergenciją, tobulins rizikos analizės priemo
nes, didins ES bankų sektoriaus skaidrumą ir
dar labiau stengsis siekti reguliavimo ir prie
žiūros konvergencijos konkrečioje mokėjimo
srityje.
2015 m. – pirmieji BGPD įgyvendinimo metai,
taigi pertvarkymo ir priežiūros institucijos, taip
pat EBI turės daug darbo, nes reikės padėti
Europoje įgyvendinti naująją gaivinimo ir per
tvarkymo sistemą.
Nuspręsta 2015 m. nerengti ES masto testa
vimo nepalankiausiomis sąlygomis, todėl EBI
pradės rengtis naujam testavimui, kuris bus
vykdomas 2016 m. 2015 m. EBI, užuot vykdžiu
si testavimą, įgyvendins su skaidrumu susi
jusias priemones, kaip ir 2013 m., ir surinks
išsamius duomenis apie ES bankų balansą ir
portfelius.
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Išsamus 2014 m. EBI parengtų
dokumentų sąrašas

Dokumento rūšis
Techniniai reguliavimo
standartai (TRS)

Skaičius
22

Antraštė
2 TRS dėl kolegijų veikimo
3 TRS dėl leidimo naudoti trumpesnio laikotarpio duomenis
TRS dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių papildomų netenkamų su užtikrinimo
priemonėmis susijusių srautų
TRS dėl pertvarkymo galimybių įvertinimo
TRS dėl kompetentingos institucijos atliekamo gaivinimo plano masto vertinimo
TRS dėl gaivinimo planų turinio
TRS dėl grupės pertvarkymo planų turinio
TRS dėl informacijos apie anticiklinį kapitalo rezervą atskleidimo
TRS dėl nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms taikomo standartizuoto metodo tęstinumo
TRS dėl pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų (angl. G-SII) nustatymo
TRS dėl priemonių, kuriomis vykdomos KRD IV 90 straipsnio j punkto ii papunkčio sąlygos
TRS dėl garantinės įmokos rizikos laikotarpių
TRS dėl metodų pakeitimų ir išplėtimo reikšmingumo
TRS dėl nuosavų lėšų. 4 dalis
TRS dėl nuosavų lėšų, nustatomų pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas
TRS dėl rizikos ribojimo vertinimo koregavimo
TRS dėl pertvarkymo planų turinio nustatymo
TRS dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo techninių standartų
TRS dėl nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo, kai turima nepakankamai likvidžiojo turto
konkrečia valiuta

Techniniai įgyvendinimo
standartai (TĮS)

10

2 TĮS dėl kolegijų veikimo
TĮS dėl ataskaitų teikimo pakeitimai (liepos mėn. pakeitimai)
TĮS dėl ataskaitų teikimo pakeitimai (spalio mėn. pakeitimai)
TĮS dėl nepakankamo likvidžiojo turto konkrečia valiuta
TĮS dėl valiutų, kurių atžvilgiu atitikties centrinio banko reikalavimams apibrėžtis yra itin siaura
TĮS dėl priežiūros institucijoms teikiamose ataskaitose dėl neveiksnių ir lengvatinių pozicijų
vartojamų apibrėžčių
TĮS dėl pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų (angl. G-SII) rodiklių atskleidimo
TĮS dėl sverto koeficiento atskleidimo formos
TĮS dėl bendro sprendimo dėl vidaus modelių patvirtinimo
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Dokumento rūšis
Gairės

Skaičius
17

Antraštė
Konfidencialumo ir atskleidimo gairės
Duomenų apie daug uždirbusius asmenis rinkimo gairės
Duomenų apie nesuvaržytą turtą atskleidimo gairės
Finansavimo planų gairės
Reikšmingumo, nuosavybės teisių ir konfidencialumo, taip pat duomenų atskleidimo dažnumo
gairės
Kitų sisteminės svarbos įstaigų (angl. O-SII) nustatymo metodikos gairės
Dažnesnio duomenų atskleidimo gairės
Įgaliojimų vertinti pertvarkymo galimybes gairės
Gaivinimo planų scenarijų gairės
Mokėjimo internetu saugumo gairės
Reikšmingo rizikos perleidimo esant sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais gairės
Reikšmingo rizikos perleidimo esant tradiciniam pakeitimui vertybiniais popieriais gairės
Sisteminės svarbos rodiklių specialiojo atskleidimo gairės
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso ataskaitos (angl. SREP) metodikos ir procesų gairės
Testavimo, po kurio gali prireikti viešosios paramos priemonių, gairės
Taikytinos ilgalaikio atidėtojo kintamojo atlygio nominaliosios diskonto normos
Atlygio lyginamojo vertinimo gairės

Rekomendacijos
Nuomonės ir rekomendacijos

1
14

Juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI) naudojimo rekomendacija
Nuomonė dėl kredito kokybės žingsnių, susijusių su padengtomis obligacijomis
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių tikrinimo
Nuomonė dėl ataskaitų teikimo datų pakeitimo
Nuomonė dėl kredito rizikos perleidimo pozicijų
2 nuomonės dėl makroprudencinės sistemos veikimo
Nuomonė dėl atlygio ir kitų išmokų
Nuomonė dėl struktūrinių priemonių
Nuomonė dėl KRD IV 108 ir 109 straipsnių taikymo
Nuomonė dėl KRR pirmos dalies II antraštinės dalies ir 113 straipsnio 6 ir 7 dalių taikymo
Nuomonė dėl virtualios valiutos
ES bankų perimetro vertinimo ataskaita
Techninės rekomendacijos dėl tikrąja verte vertinamo pelno ir nuostolių, kurie susidaro dėl
pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su įsipareigojimais dėl išvestinių finansinių priemonių,
rizikos ribojimo filtro
Techninės rekomendacijos dėl su struktūrizuotais indėliais susijusių intervencijos įgaliojimų
kriterijų ir veiksnių
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Antraštė
Pranešimas apie atlygio tendencijas ir praktiką
2013 m. metinė ataskaita
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio poveikio metinė ataskaita
Atlygio tendencijų ir praktikos lyginimo ataskaita
2014 m. vartojimo tendencijų ataskaita
Jungtinio komiteto 2014 m. pavasario ataskaita dėl rizikos ir pažeidžiamumo
Jungtinio komiteto 2014 m. rudens ataskaita dėl rizikos ir pažeidžiamumo
2014 m. finansinių konglomeratų sąrašas
Statistinių ataskaitų ir priežiūros institucijoms teikiamų ataskaitų suderinimas (jungtinė
ekspertų grupė)
Orlaivių kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių ataskaita
2 ataskaitos apie tai, kaip bankai 2014 m. įgyvendino susitarimą „Bazelis III“
Gaivinimo planų lyginamojo vertinimo ataskaita
2 ataskaitos dėl padengtų obligacijų
Skirtingų sverto koeficiento apibrėžčių poveikio ataskaita
Ilgalaikių refinansavimo operacijų ataskaita
Papildomo 1 lygio kapitalo priemonių stebėsenos ataskaita
Grynųjų pensijos ir (arba) turto sumų nuosavų lėšų atskaitos ataskaita
Pakeitimo vertybiniais popieriais išlaikymo reikalavimų ataskaita
2014 m. gruodžio mėn. Europos bankų sistemos rizikos vertinimo ataskaita
2014 m. birželio mėn. Europos bankų sistemos rizikos vertinimo ataskaita
Mažųjų ir vidutinių įmonių ir būsto hipotekos sąveikos poveikis pagal riziką įvertinto turto tyrimo
rezultatui

Konsultacijoms skirti
dokumentai (KSD)

64

KSD dėl Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso ataskaitos (angl. SREP) projekto gairių
KSD dėl bendro sprendimo dėl vidaus modelių patvirtinimo
4 KSD dėl TRS ir TĮS dėl priežiūros institucijų kolegijų
KSD dėl TRS dėl pertvarkymo kolegijų veiklos
KSD dėl TRS dėl pranešimo reikalavimų
KSD dėl išplėstinės verslo ataskaitų kalbos taksonomijos
2 KSD dėl informacijos atskleidimo pagal KRR 432 ir 433 straipsnius gairių
KSD dėl duomenų apie daug uždirbusius asmenis rinkimo gairių
KSD dėl atlygio lyginamojo vertinimo gairių
KSD dėl TĮS dėl padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio pranešimo atnaujinimo
KSD dėl TĮS dėl sverto koeficiento pranešimo atnaujinimo
KSD dėl atlygio politikos gairių
KSD dėl TRS dėl trumpesnio laikotarpio duomenų
KSD dėl TRS dėl nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimo pagal vidaus reitingais pagrįstą
(angl. IRB) metodą
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KSD dėl TRS dėl garantinės įmokos rizikos laikotarpių
KSD dėl TRS dėl pažangiojo vertinimo metodo
KSD dėl TRS dėl vidaus reitingais pagrįsto (angl. IRB) metodo nuosekliojo diegimo ir dalinio
taikymo (angl. PPU)
KSD dėl TRS dėl anticiklinio kapitalo rezervo informacijos atskleidimo pagal KRR 440 straipsnį
KSD dėl TRS dėl reikšmingumo ribos
2 KSD dėl TRS ir TĮS dėl pažangių metodų lyginamojo vertinimo
KSD dėl TĮS dėl išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (angl. ECAI) kartografavimo
KSD dėl TRS dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių rizikos mažinimo būdų
2 KSD dėl TĮS dėl išorinio kredito rizikos vertinimo kartografavimo
3 KSD dėl TRS dėl vidaus reitingais pagrįsto (angl. IRB) metodo vertinimo metodikos
KSD dėl paramos priemonių gairių
KSD dėl TRS dėl nepriklausomų vertintojų
KSD dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų (angl. O-SII) vertinimo kriterijų gairių
KSD dėl ankstyvos intervencijos priemonių taikymo rodiklių
KSD dėl žlungančių ar galinčių žlugti įstaigų gairių
KSD dėl būtiniausių paslaugų ir infrastruktūros sąrašo gairių
KSD dėl pertvarkymo priemonių įgyvendinimo gairių (turto atskyrimo priemonė)
KSD dėl pertvarkymo priemonių įgyvendinimo gairių (verslo pardavimo priemonė)
KSD dėl supaprastintų pareigų gairių
KSD dėl TĮS dėl supaprastintų pareigų
KSD dėl mokėjimo įsipareigojimų
KSD dėl BGPD ir KRD bei KRR tarpusavio ryšio gairių
3 KSD dėl TRS, gairių ir TĮS dėl finansinės paramos
KSD dėl būtiniausių gaivinimo planų rodiklių sąrašo
KSD dėl kliūčių pertvarkymo galimybėms gairių
3 KSD dėl TRS dėl pertvarkymo planų turinio ir pertvarkymo galimybių vertinimo projekto
KSD dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo sutartyse
KSD dėl įnašų į indėlių garantijų sistemas gairių
KSD dėl TRS dėl vertintojų
KSD dėl perskaičiavimo kursų gairių
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KSD dėl veiksmų akcininkų atžvilgiu, kai gelbėjama savo lėšomis, gairių
KSD dėl TRS dėl minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo (angl. MREL)
KSD dėl finansinių priemonių rinkų reglamento techninės rekomendacijos dėl struktūrinių indėlių
KSD dėl mokėjimo internetu saugumo
KSD dėl mokėjimo sąskaitų direktyvos gairių
KSD dėl priemonių priežiūros ir valdymo gairių
KSD dėl kreditingumo vertinimui pagal hipotekos kreditų direktyvą taikomų reikalavimų gairių
KSD dėl įsiskolinimų tvarkymui ir teisės naudotis turtu atėmimui pagal hipotekos kreditų
direktyvą taikomų reikalavimų gairių

Diskusijoms skirti
dokumentai

3

Diskusijoms skirtas dokumentas pensijų klausimais
Diskusijoms skirtas dokumentas paprasto standartinio ir skaidraus pavertimo vertybiniais
popieriais klausimais
Diskusijoms skirtas dokumentas paso tvarkos pagal hipotekos kreditų direktyvą klausimais

Tarpusavio vertinimas

1

EBI koncentracijos rizikos gairių (GL 31) tarpusavio vertinimas
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