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►B

►M1 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. liepos 2 d.
dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES)
Nr. 680/2014 (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29) prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms
kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (2014/477/ES) ◄
(OL L 214, 2014 7 19, p. 34)

iš dalies keičiamas:
Oficialusis leidinys

►M1

2017 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1493
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▼B
▼M1
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. liepos 2 d.
dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo
reglamentus (ES) Nr. 680/2014 (ES) 2016/2070 (ECB/2014/29)
prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (2014/477/ES)

1 straipsnis
Sritis
Pagal BPM pagrindų reglamento 21 straipsnį šiame sprendime nusta
tytos duomenų, kuriuos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES)
Nr. 680/2014 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070
prižiūrimi subjektai pateikė nacionalinėms kompetentingoms instituci
joms, pateikimo ECB procedūros (1).

▼B
2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame sprendime taikomos BPM pagrindų reglamente esančios
apibrėžtys.

▼M1
3 straipsnis
Pateikimo datos
1.
Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB 1 straips
nyje nurodytus duomenis, kuriuos joms pateikė prižiūrimi subjektai,
šiomis pateikimo datomis:

1) iki 12 valandos Vidurio Europos laiku (CET) (2) dešimtą darbo dieną
nuo atitinkamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo
reglamente (ES) Nr. 680/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES)
2016/2070 4 straipsnyje, duomenis apie:

a) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu
konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b) svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai
grupei;
(1) 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070,
kuriuo nustatomi formų, apibrėžčių ir IT sprendimų, kuriais įstaigos turi
naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES
78 straipsnio 2 dalį teikdamos duomenis Europos bankininkystės institucijai
ir kompetentingoms institucijoms, techniniai įgyvendinimo standartai
(OL L 328, 2016 12 2, p. 1).
(2) CET atsižvelgia į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.
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▼M1
c) prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų
svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie
teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo
teikti duomenų konsoliduotai;

d) kitus prižiūrimus subjektus, kurie teikia duomenis konsoliduotai
arba individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai,
ir kurie yra įtraukti į institucijų, turinčių teikti duomenis Europos
bankininkystės institucijai (EBI) pagal Europos bankininkystės
institucijos sprendimo EBA/DC/2015/130 (1) 2 straipsnį ir Europos
bankininkystės institucijos sprendimo EBA/DC/2016/156 (2) 2
straipsnį, sąrašą;

2) iki darbo dienos pabaigos dvidešimt penktą darbo dieną nuo atitin
kamos pateikimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES)
Nr. 680/2014 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 4 straips
nyje, duomenis apie:

a) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoli
duotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo
pateikti pagal 1 punktą;

b) svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei,
teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo
pateikti pagal 1 punktą;

c) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis
aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse
narėse, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

d) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiū
rimai grupei, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

4) iki darbo dienos pabaigos trisdešimt penktą darbo dieną nuo patei
kimo datos, nurodytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014
ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 4 straipsnyje, duomenis
apie:

a) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis
konsoliduotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys
nebuvo pateikti pagal 1 ir 2 punktus;

b) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai
grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys
nebuvo pateikti pagal 1 punktą.
(1) 2015 m. rugsėjo 23 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas
EBA/DC/2015/130 dėl kompetentingų institucijų atskaitomybės EBI.
Paskelbta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu.
(2) 2016 m. gegužės 31 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas
EBA/DC/2016/156 dėl duomenų priežiūros institucijos atliekamai lyginamajai
analizei. Paskelbta EBI interneto svetainėje www.eba.europa.eu.
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▼M1
2.
Nukrypstant nuo 1 dalies, nacionalinės kompetentingos institucijos
pateikia ECB Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2070 5 straipsnyje
nurodytus duomenis šiomis pateikimo datomis:

1) iki 12 val. CET dešimtą darbo dieną po kiekvienų kalendorinių metų
lapkričio 11 d. duomenis apie:

a) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis aukščiausiu
konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse;

b) svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiūrimai
grupei;

c) prižiūrimus subjektus, kurie priskiriami svarbiems remiantis trijų
svarbiausių kredito įstaigų jų valstybėje narėje kriterijumi ir kurie
teikia duomenis konsoliduotai ar individualiai, jeigu jie neprivalo
teikti duomenų konsoliduotai;

d) kitus prižiūrimus subjektus, kurie teikia duomenis konsoliduotai
ar individualiai, jeigu jie neprivalo teikti duomenų konsoliduotai,
ir kurie įtraukti į institucijų, turinčių teikti duomenis Europos
bankininkystės institucijai (EBI) pagal Europos bankininkystės
institucijos sprendimo EBA/DC/2016/156 2 straipsnį, sąrašą;

2) iki darbo dienos pabaigos dvidešimt penktą darbo dieną po kiekvienų
kalendorinių metų lapkričio 11 d. duomenis apie:

a) svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis konsoli
duotai ar iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys nebuvo
pateikti pagal 1 punktą;

b) svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai grupei,
teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys nebuvo
pateikti pagal 1 punktą;

c) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis
aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse
narėse, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

d) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, nepriklausančius prižiū
rimai grupei, jeigu šie duomenys nebuvo pateikti pagal 1 punktą;

3) iki darbo dienos pabaigos trisdešimt penktą darbo dieną po kiekvienų
kalendorinių metų lapkričio 11 d. duomenis apie:

a) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, teikiančius duomenis
konsoliduotai ir iš dalies konsoliduotai, jeigu šie duomenys
nebuvo pateikti pagal 1 ir 2 punktus;
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▼M1
b) mažiau svarbius prižiūrimus subjektus, priklausančius prižiūrimai
grupei, teikiančius duomenis individualiai, jeigu šie duomenys
nebuvo pateikti pagal 1 dalį.
▼B
4 straipsnis
Duomenų kokybės patikrinimai
▼M1
1.
Nacionalinės kompetentingos institucijos stebi ir įvertina
duomenų, pateikiamų ECB, kokybę ir patikimumą. Nacionalinės
kompetentingos institucijos taiko atitinkamas patvirtinimo taisykles,
kurias parengia, palaiko ir skelbia EBI. Nacionalinės kompetentingos
institucijos taip pat atlieka papildomus duomenų kokybės patikrinimus,
kuriuos apibrėžia ECB, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompe
tentingomis institucijomis.
▼B
2.
Patikrinus atitiktį patvirtinimo taisyklėms ir kokybės patikrinimus,
duomenys pateikiami vadovaujantis šiais papildomais būtinaisiais stan
dartais tikslumui:
a) nacionalinės kompetentingos institucijos teikia informaciją, jei taiky
tina, apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų; ir
b) informacija privalo būti išsami: esančios spragos turi būti pripa
žintos, paaiškintos ECB ir, jei taikytina, nedelsiant užpildytos.

5 straipsnis
Kokybinė informacija
1.
Nacionalinės kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia
ECB atitinkamus paaiškinimus, jeigu duomenų kokybė konkrečioje
taksonomijos lentelėje negali būti užtikrinta.
2.
Be to, nacionalinės kompetentingos institucijos nurodo ECB prie
žastis, dėl kurių buvo pateikti reikšmingi taisymai.

6 straipsnis
Perdavimo formatas
▼M1
1.
Nacionalinės kompetentingos institucijos šiame sprendime nuro
dytus duomenis teikia naudodamos taikytiną Duomenų punktų modelį
(angl. Data Point Model) ir išplėstinės verslo ataskaitų kalbos (angl.
eXtensible Business Reporting Language) taksonomiją, kurią parengia,
tvarko ir skelbia EBI.
▼B
2.
Atliekant atitinkamą perdavimą, prižiūrimi subjektai identifikuo
jami naudojant (preliminarų) juridinio asmens identifikatorių.

7 straipsnis
Pirmosios ataskaitinės datos
1.
Pirmosios ataskaitinės datos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų
duomenų teikimui yra nurodytos Sprendimo EBA/DC/090 8.8.1
straipsnyje.
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▼B
2.
Pirmoji ataskaitinė data 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų
duomenų teikimui yra 2014 m. gruodžio 31 d.

▼M1
7a straipsnis
Pirmasis duomenų teikimas po Europos Centrinio Banko
sprendimo (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) įsigaliojimo
1.
Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia duomenis, kurie
joms buvo pateikti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/2070,
vadovaujantis Europos Centrinio Banko sprendimu (ES) 2017/1493
(ECB/2017/23) (1) pradedant nuo pirmos pateikimo datos, einančios
po to sprendimo įsigaliojimo.

2.
Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia duomenis,
kuriuos joms pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 pateikė
įstaigos, įtrauktos į sąrašą institucijų, turinčių teikti duomenis EBI pagal
Sprendimo EBA/DC/2016/156 2 straipsnį sąrašą, vadovaujantis
3 straipsnio 1 dalies 1 d punktu, pradedant nuo pirmos pateikimo
datos, einančios po Sprendimo (ES) 2017/1493 (ECB/2017/23) įsigalio
jimo.

▼B
8 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostata
1.
2014 metų ataskaitinės datos atveju, nacionalinių kompetentingų
institucijų duomenų pateikimo datos, kaip apibūdinta 3 straipsnio 1
dalyje, yra nurodytos Sprendimo EBA/DC/090 8 straipsnio 2 dalyje.

2.
Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitinės datos iki 2015 m. gruo
džio 31 d. ataskaitinės datos nacionalinių kompetentingų institucijų
duomenų pateikimo datos, kaip apibūdinta 3 straipsnio 3 dalyje, yra
darbo dienos pabaiga trisdešimtą darbo dieną po tos dienos, kurią prižiū
rimi subjektai pateikė duomenis nacionalinei kompetentingai institucijai.

3.
Iki 2014 m. lapkričio 4 d. nacionalinės kompetentingos institucijos
pateikia ECB 1 straipsnyje nurodytus duomenis apie:

a) prižiūrimas grupes ir prižiūrimus subjektus, kurie yra išsamiai verti
nami pagal Sprendimą ECB/2014/3 (2);
(1) 2017 m. rugpjūčio 3 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES)
2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl prie
žiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES)
Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui (ECB/2017/23)
(OL L 216, 2017 8 22, p. 23).
(2) 2014 m. vasario 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2014/3,
kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (OL L 69,
2014 3 8, p. 107).
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▼B
b) kitas prižiūrimas grupes ir prižiūrimus subjektus, įsteigtus dalyvau
jančioje valstybėje narėje, kai jie yra įtraukti į institucijų, turinčių
teikti duomenis EBI pagal Sprendimo EBA/DC/090 3 straipsnį,
sąrašą.
9 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms
kompetentingoms institucijoms.

