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ECB Pirmininko Mario Draghi įžanginis 
žodis 

Europos bankų priežiūros sistemos sukūrimas buvo didžiausias žingsnis link 
didesnės ekonominės integracijos nuo pat Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo. 
Krizė privertė mus rimtai apsvarstyti, ko reikia, kad ekonominė ir pinigų sąjunga būtų 
tikra. Siekis apsaugoti žmones ir verslo įmones nuo rimtų krizės padarinių buvo 
pagrindinis veiksnys, paskatinęs priimti keturių pirmininkų ataskaitą. Joje numatytas 
planas, kaip įgyvendinti šį siekį. Sutarta, kad bankų sąjungos sukūrimas būtų 
geriausias būdas ryžtingai ir patikimai įveikti vieną pagrindinių iššūkių – sustiprinti 
silpną bankų sektorių. Tad buvo nuspręsta sukurti Bendrą priežiūros mechanizmą 
(BPM) ir bendrą pertvarkymo mechanizmą (BPeM) ir parengti bendrą taisyklių 
sąvadą, taip pat suderinti indėlių garantijų sistemas, kurios ateityje galėtų išaugti į 
vieną bendrą Europos indėlių garantijų sistemą. 

2013 m. spalio mėn. Europos teisės aktų leidėjų – ES Tarybos ir Europos 
Parlamento – sprendimas sukurti BPM ir pavesti ECB vykdyti priežiūros funkciją iš 
esmės buvo politinis žingsnis. ECB teko garbė prisiimti vykdyti šią naują funkciją ir jis 
yra pasiryžęs pateisinti su tuo susijusius didelius lūkesčius. Tai buvo didžiulis 
organizacinis iššūkis – BPM turėjo būti sukurtas ir pradėti veikti vos per vienus 
metus, o tuo pačiu metu reikėjo atlikti ir 130 svarbiausių euro zonos bankų išsamų 
vertinimą. Senų ir naujų darbuotojų dėka ECB parodė įspūdingą gebėjimą prisitaikyti. 
Nors pinigų politikos ir bankų priežiūros funkcijos griežtai atskirtos, jas vykdant 
pasitelkiama bendrose veiklų srityse ECB darbuotojų sukauptos žinios. Be to, BPM 
labai naudinga ir nacionalinių institucijų patirtis bei ištekliai. Kuriant šį savitą 
bendradarbiavimo būdą pasinaudota visomis šiomis ECB stiprybėmis. 

Sukūrus BPM, sudarytos institucinės sąlygos mažinti priežiūros praktikos įvairovę ir 
nustatyti bendrą priežiūros modelį. Mes kuriame bendras metodikas, bendrą kultūrą ir 
bendrą reputaciją, o tai užtikrins tinkamas priemones ir paskatas mums patikėtiems 
priežiūros uždaviniams vykdyti. Kaip rodo atliktas išsamus vertinimas, tai, kas 
sukurta, sėkmingai veikia. Ir tai tik pradžia. Kad galėtų vykdyti itin sudėtingus 
priežiūros uždavinius, ECB turės dirbti gerai kiekvieną dieną, metai po metų. 

Kaip numatyta BPM reglamente, Tarpinstituciniame susitarime su Europos 
Parlamentu ir Susitarimo memorandume su ES Taryba, ECB įsipareigojęs laikytis 
griežtų atskaitomybės reikalavimų. Vienas iš jų – teikti metų ataskaitas apie 
vykdomus priežiūros uždavinius. ECB su džiaugsmu pristato pirmą tokią ataskaitą. 
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Priežiūros valdybos pirmininkės Danièle 
Nouy įžanginis žodis 

2014 m. lapkričio 4 d. ECB prisiėmė pareigą vykdyti euro zonos bankų sektoriaus 
priežiūrą. Jis tiesiogiai prižiūri 123 euro zonoje veikiančias bankų grupes (iš viso apie 
1 200 kredito įstaigų), kurių turtas sudaro beveik 85 % viso euro zonos bankų turto. 
Apie 3 500 mažesnių įstaigų yra prižiūrimos netiesiogiai – per nacionalines 
kompetentingas institucijas (NKI).  

Tokios integruotos bankų priežiūros sistemos sukūrimas buvo didžiulis darbas, 
oficialiai pradėtas 2013 m. lapkričio 3 d., kai įsigaliojo BPM reglamentas. Pirmojoje 
ECB metų ataskaitoje apie vykdomą priežiūros veiklą apžvelgiamas istorinis 
laikotarpis nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. 

BPM kūrimas buvo precedento neturinčio masto procesas. Reikėjo suderintų, 
išsamių ir aiškiai nustatytų priežiūros standartų ir tvarkos, praktinės infrastruktūros, 
pavyzdžiui, veikiančios ir patikrintos IT sistemos, tinkamų valdymo struktūrų, 
leidžiančių greitai ir efektyviai priimti sprendimus. Vienas iš svarbiausių ir pirmųjų 
ECB iššūkių, kilusių kuriant BPM, buvo aukštos kvalifikacijos darbuotojų priėmimas. 

Bankų, kurie, laikantis BPM reglamento nuostatų, turėtų patekti į tiesioginę ECB 
priežiūrą, išsamus vertinimas jau pats savaime buvo beprecedenčio dydžio 
veiksmas. Jį sudarė turto kokybės peržiūra (TKP) ir testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis. Buvo labai svarbu į šį darbą įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus, 
visų pirma, palaikant nuolatinį ryšį su bankais. Bankų, kuriuose nustatytas kapitalo 
trūkumas, buvo paprašyta parengti kapitalo planus, kuriuos jie turėjo įgyvendinti per 
keletą ateinančių mėnesių. 

Atlikę testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir griežtai patikrinę balansus, labai 
daug sužinojome apie prižiūrimus bankus, be to, gavome vertingų įžvalgų apie 
tendencijas visoje Europos bankų sistemoje. Mes taip pat padidinome bankų būklės 
skaidrumą. Išsamus vertinimas suteikė tvirtą pagrindą ir buvo vienas pagrindinių 
etapų atkuriant euro zonos bankų sektoriaus stabilumą ir pasitikėjimą juo. 

Visiškai suprantama, kodėl būtent ECB buvo pavesta sukurti BPM. Jis puikiai tiko 
šiam iššūkiui. Jokia kita institucija nebūtų galėjusi geriau sukurti BPM. Ilgametę patirtį 
turinčios ECB tarnybos ir pasitikėjimas pačiu ECB – didžiulis turtas šiai naujai 
Europos priežiūros institucijai, dar tik pradedančiai savo veiklą. 

Pirmą kartą ES istorijoje turime bankų priežiūros instituciją su tikrais europiniais 
įgaliojimais. Esame pasiryžę, naudodamiesi šiais įgaliojimais, padaryti mūsų 
prižiūrimus bankus saugesnius ir patikimesnius, nes tai naudinga visiems Europos 
piliečiams. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
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BPM priežiūros modelis 

Svarbiausias BPM tikslas – gerinti euro zonos bankų priežiūros kokybę ir didinti 
nuoseklumą. Esant BPM, bankai turės daugiau galimybių palyginti savo rezultatus su 
kitų euro zonos bankų rezultatais ir lygiuotis vieni į kitus. BPM suteiks mums 
galimybę pagerinti priežiūrinio rizikos vertinimo priemones, deramai atsižvelgiant ir į 
Europoje egzistuojančią bankų veiklos modelių įvairovę, o tai, mano manymu, didelis 
pranašumas. 

BPM yra labai gerai parengtas vertinti, stebėti ir valdyti riziką bankų sektoriuje 
Europos mastu. Mikroprudencinės priežiūros funkcijas padeda vykdyti ir 
makroprudenciniai įsipareigojimai stebėti ir valdyti riziką visos sistemos mastu. Be to, 
turėdami BPM galime matyti platesnį vaizdą, o tai sudaro sąlygas geriau paskirstyti ir 
pervesti kapitalą bei likvidumą grupės viduje. 

Kalbant apie pagal BPM vykdomą bankų priežiūrą, pasakytina, kad įstaigos, kurias 
mes prižiūrime nuo 2014 m. lapkričio mėn., jau suprato, kad pagal BPM vykdoma 
priežiūra prireikus gali būti intervencinė ir tiesioginė. Mūsų priežiūros specialistai 
bendrą taisyklių sąvadą taiko uoliai ir griežtai. Mes užduodame sudėtingus klausimus 
ir, jei reikia, tikriname atsakymus. Būsime griežta priežiūros institucija, tačiau visada 
stengsimės, kad mūsų veiksmai būtų teisingi ir nešališki.  

BPM pagrindas – jungtinės priežiūros grupės (JPG), vykdančios tiesioginę svarbių 
įstaigų priežiūrą. Šias grupes sudaro ECB ir NKI darbuotojai, o joms vadovauja 
koordinatorius iš ECB. JPG atlieka esminį vaidmenį siekiant BPM tikslo – vykdant 
kasdienę priežiūrą palaikyti artimus ryšius su bankais. JPG, taip pat horizontaliosios 
tarnybos, turinčios atitinkamus NKI dirbančių ekspertų tinklus, sudarytos taip, kad 
būtų galima suvienyti specifines nacionalinių priežiūros institucijų žinias ir plačią ECB 
patirtį. 

Mažiau svarbių įstaigų tiesioginę priežiūrą ir toliau vykdo NKI, tačiau prižiūrimos 
ECB. Būdamas atsakingas už viso BPM veikimą, ECB gali duoti bendro pobūdžio 
nurodymus NKI dėl mažiau svarbių prižiūrimų bankų priežiūros, tačiau jis išlaiko 
tyrimo įgaliojimus visų prižiūrimų bankų atžvilgiu. 

Pagal BPM vykdoma bankų priežiūra yra perspektyvi. Siekiame laiku spręsti galimas 
problemas, riziką vertinti įvairiais aspektais ir geriau suprasti kiekvieno subjekto 
rizikos veiksnius, polinkį rizikuoti ir verslo modelį. Matome ir kiekvieną banką atskirai, 
ir visą bankų sektorių kartu, analizuojame sąsajas tarp bankų ir likusios finansų 
sistemų dalies. Kad BPM darbas būtų veiksmingas, aktyviai skatinsime toliau 
vienodinti bankų sektoriaus reguliavimą. Kol reguliavimas bus skirtingas, vien tik 
suvienodinus priežiūros praktiką nebus užtikrinamos visiems vienodos veiklos 
sąlygos. Šiuo klausimu BPM bus prisidedama prie Europos bankininkystės 
institucijos (EBI) veiklos, kad būtų sukurtas visoje ES taikomas bendras taisyklių 
sąvadas ir bendras priežiūros vadovas. 
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2015 m. prioritetai 

2015 m. bus pirmieji metai, kai BPM veiks visus dvylika mėnesių. BPM veikla šiais 
metais bus grindžiama išsamaus vertinimo, kaip atspirties taško, rezultatais; 
Priežiūros valdyba prioritetus apsibrėžė įvertinusi supančią aplinką, o svarbiausia – 
pagrindines bankų sektoriui kylančias rizikas, atsižvelgdama į pagal BPM vykdomą 
rizika grindžiamą priežiūrą. 

Pastaraisiais metais bankai dirbo nepalankiomis makroekonominėmis sąlygomis, o 
tai darė neigiamą poveikį jų galimybėms dirbti pelningai. Tiesą sakant, bankų 
pelningumui neigiamą įtaką toliau darė silpnas ekonominis aktyvumas ir didelis 
nedarbas. Dėl lėto ekonomikos augimo ir mažos infliacijos lūkesčių palūkanų normos 
yra istoriškai žemiausio lygio. Užsitęsus mažų palūkanų normų ir mažų paskolų 
maržų laikotarpiui bankams kyla ypatingų sunkumų dėl pajamų užsitikrinimo, rizikos 
pozicijų, turto ir įsipareigojimų valdymo. 

2015 m. priežiūros prioritetai nustatyti atsižvelgiant į išsamaus vertinimo išvadas, 
visų pirma, išvadas dėl kredito rizikos. JPG tikrina, ar bankai atsižvelgia į šias 
išvadas ir ar veiksmingai ir nuosekliai įgyvendina kitas taisomąsias priemones, kurių 
rekomenduota imtis atlikus vertinimą, kad būtų tinkamai šalinami likę trūkumai. 
Konkrečiai, neveiksnių pozicijų padidėjimas ir atidėjinių lygiai turi būti kuo išsamiau 
parodyti finansinėse ataskaitose arba kitu atveju 2 ramsčio kapitalo pakankamumo 
vertinimuose. JPG tikrina ir tuos portfelius, kurie nebuvo tikrinti atliekant išsamų 
vertinimą, bet kuriuose gali būti reikšmingos rizikos. 

Išanalizavus pagrindines rizikos rūšis nustatyta, kad itin didelė bankų rizika susijusi 
su tuo jų verslo klientų segmentu, kuriame stabiliai didėja neveiksnių pozicijų 
apimtis. Skaudžiausiai nuo krizių nukentėjusių BPM valstybių narių bankams gresia 
didesnė tikimybė nukentėti nuo įmonių bankrotų, todėl jie stebimi akyliau. Be to, 
2015 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas perskolinimui. 

Vykdant kokybinių rodiklių priežiūrą dėmesys bus telkiamas į bankų kredito rizikos 
valdymo funkcijų veiksmingumą ir tinkamumą, siekiant įvertinti, ar bankų 
įdiegtomis kontrolės priemonėmis galima mažinti riziką. Taisomi per TKP nustatyti 
konkretūs trūkumai, susiję su metodikomis, įvairių sričių politika, netinkamu 
neveiksnių pozicijų klasifikavimu, atidėjinių sudarymo modeliais, o kartu skatinamas 
suderinamumas ir vienodų sąlygų užtikrinimas apskaitos praktikos srityje. JPG 
vertina, ar reikia imtis priežiūrinių veiksmų: taikyti praktines priemones arba 
pasinaudoti priežiūros įgaliojimais. 

Dar vienas 2015 m. priežiūros prioritetas – veiklos modelių ir pelningumą 
skatinančių veiksnių tinkamumas. Priežiūros vykdytojai akylai stebės agresyvias 
pelno siekimo strategijas, kad nustatytų, ar netaikomos per švelnios kreditavimo 
sąlygos ir netinkama kainodara. Remiantis išsamaus vertinimo rezultatais nuodugniai 
tikrinama, kaip vykdomi bankų, kuriuose nustatyta trūkumų (net jeigu jie ir atitiko 
vertinimo reikalavimus) kapitalo planai, visų pirma, ar vykdomi tinkami ir patikimi 
verslo planai. 
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JPG nagrinėja ir institucinio valdymo aspektus, pavyzdžiui, valdybos sudėtį, jos 
kompetenciją, įvairovę, iššūkius ir kultūrą. Šiuo metu rengiamasi atlikti bankų polinkio 
rizikuoti tvarkos ir veiklos praktikos kokybės vertinimą, kuris bus vykdomas pagal 
principą „iš viršaus į apačią“. Svarbios įstaigos bus primygtinai raginamos oficialiai 
apibrėžti savo polinkį rizikuoti, o JPG tikrins, ar į jį atsižvelgiama kasdieniame rizikos 
valdyme.  

2015 m. prioritetas priežiūros srityje bus teikiamas ir valdymo informacijos 
kokybei – JPG tikrins, ar valdyba ir vykdomieji vadovai gauna kokybiškas ir 
pakankamai detalias rizikos ataskaitas, kad galėtų vykdyti jiems priskirtą priežiūros 
funkciją. Kaip vieną iš svarbiausių informacijos šaltinių, susijusių su patikima polinkio 
rizikuoti tvarka, jos vertins ir pačių bankų vykdomo testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis griežtumą. Remdamosi išsamaus vertinimo rezultatais JPG gilinsis į bankų 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemų valdymą, taikomų metodikų 
tinkamumą ir informacijos šaltinių kokybę. 

Nemažai dėmesio sulauks ir vienas iš didžiausių prioritetų išliks kapitalo 
pakankamumas ir likvidumas. JPG nuolat stebės šiuos rodiklius, kaip atspirties 
tašką naudodamos išsamaus vertinimo rezultatus ir 2015 m. Priežiūrinio tikrinimo ir 
vertinimo proceso (PTVP) sprendimus. 

Kitas itin svarbus nagrinėjimo objektas – bankų vidaus modelių tvirtinimo 
peržiūra. Didesnis vidaus modelių suderinamumas labai svarbus pagal riziką 
įvertinto bankų turto ir kapitalo pakankamumo koeficientų apskaičiavimų patikimumui. 
Norint didinti modelių tvirtinimo praktikos nuoseklumą ir šalinti galimus trūkumus, 
kuriuos gali lemti bankų taikomi modeliai, reikia nuolat ir intensyviai juos stebėti. Nors 
šis prioritetas nustatytas 2015 metams, visos gausybės modelių peržiūrai prireiks ne 
vienų metų. 

Teisės aktų taikymo srityje vienas iš pagrindinių iššūkių – bankų gebėjimas pradėti 
vykdyti visus KRD IV / KRR reikalavimus, įskaitant griežtesnius kapitalo 
pakankamumo reikalavimus. ECB atidžiai nagrinėja nacionalinėms institucijoms 
paliktas teises veikti savo nuožiūra, siekdamas mažinti praktikos BPM šalyse įvairovę 
ir užkirsti kelią galimam kapitalo kokybės mažėjimui. Jis stebi kapitalo kokybę (t. y. ar 
jis iš tikrųjų tinkamas nuostoliams dengti) ir kapitalo paskirstymą tarp bankų grupių ir 
jų viduje. Dėl kapitalo bazės trūkumų bus sprendžiama per PTVP kapitalo planavimo 
procesą siekiant didinti bankų atsparumą. ECB siekia didinti konvergenciją euro 
zonoje teisės aktų įgyvendinimo srityje. 

Vienas didžiausių prioritetų bus skiriamas ne tik kapitalo pakankamumui, bet ir 
pažeidžiamiausių bankų likvidumo stebėsenai. Priežiūros vykdytojai dažniau 
susitiks su bankų, kurių likvidumo rodikliai blogėja, atstovais ir prireikus nustatys 
papildomų reikalavimų.  

Vertinant operacinę riziką daugiausia dėmesio bus skiriama valdymo sistemos 
tinkamumui ir reikšmingos nuostolių rizikos nustatymui bei mažinimo procesų 
veiksmingumui. Didėjant susirūpinimui dėl nuostolingos verslo praktikos, bankų, 
kuriuose bus nustatyta reikšminga verslo praktikos rizika, bus prašoma pateikti 
galimų bylinėjimosi sąnaudų skaičiavimus. Siekiant įvertinti atidėjinių pakankamumą 
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ir užkirsti kelią nenumatytiems padariniams, bus tikrinamos vidaus priemonės. 
Kalbant apie bankų IT sistemas, didžiausią susirūpinimą kelia nepakankamos 
investicijos į IT sprendimus ir rizikos valdymo sistemas, kibernetinį saugumą ir 
duomenų vientisumą, taip pat spragos šiose sistemos ir išsamaus vertinimo 
metu nustatyti trūkumai.  

Šie prioritetai visų pirma taikomi svarbių įstaigų, kurias tiesiogiai prižiūri ECB, 
atžvilgiu. Kalbant apie mažiau svarbias įstaigas, kurias ECB prižiūri netiesiogiai, 
svarbiausias 2015 m. keliamas tikslas – suderinus su NKI ir vadovaujantis BPM kaip 
visumai parengtais standartais, baigti rengti ir įdiegti ECB priežiūros metodiką. 
Atsižvelgiant į didelę mažiau svarbių įstaigų įvairovę, rengiant priežiūros metodiką 
būtina veiksmingai suderinti įstaigų individualias žinias ir visoms įstaigoms bendras 
metodikas. ECB savo veiklą planuoja pagal svarbą – daugiau dėmesio skiriama toms 
įstaigoms, kuriose nustatytas didesnis rizikos lygis. Mažiau svarbių įstaigų priežiūros 
srityje įtvirtintas proporcingumo principas. Jis konkrečiai įgyvendinamas pasirenkant, 
kurią netiesioginės priežiūros priemonę taikyti. 

Vykdant horizontaliąją veiklą, 2015 m. prioritetas bus teikiamas didesnio priežiūros 
metodikų suderinimo BPM mastu skatinimui. Todėl numatoma peržiūrėti esamą 
nacionalinę priežiūros praktiką ir išrinkti geriausius pavyzdžius, parengti standartus, 
išmėginti juos praktikoje ir toliau tobulinti suderintą priežiūros metodiką.  

Antras strateginės svarbos darbas – skatinti bankų priežiūroje taikyti labiau 
intervencinius metodus.  

Galiausiai, vieni svarbiausių 2015 m. keliamų horizontaliosios veiklos uždavinių – 
sukurti ir įdiegti patikimas keitimosi informacija ir bendradarbiavimo su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais sistemas. Numatoma suderinti susitarimo 
memorandumus ir bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamais išorės 
suinteresuotaisiais subjektais, dalyvauti tarptautiniuose forumuose dėl standartų ir 
taisyklių rengimo, sukurti bendradarbiavimo ir diskusijų platformas svarbiems ECB ir 
NKI ekspertų tinklams. 

Visa tai veda į strateginį tikslą – Europos Centriniame Banke ir nacionalinėse 
kompetentingose institucijose įdiegti BPM komandinio darbo kultūrą. Tai labai 
svarbu norint užtikrinti, kad visi mūsų aukštos kvalifikacijos specialistai, dirbantys 
skirtingose institucijose ir skirtingose šalyse, kartu siektų bendrų tikslų. Toliau bus 
formuojama BPM žmogiškųjų išteklių politika mokymų, darbo kokybės vertinimo ir 
judumo BPM viduje klausimais, atsižvelgiant į ES teisės aktų leidėjų pageidavimą, 
kad būtų puoselėjama bendra priežiūros kultūra ir įgyvendintas tikrai integruotas 
priežiūros mechanizmas. 

BPM darbuotojams reikia dar daug nuveikti, kad būtų įdiegta geriausia 
nepriklausomos, intervencinės ir perspektyvios priežiūros, kuria užtikrinamos 
vienodos sąlygos visiems bankams, praktika. Per pirmuosius metus diegiant naują 
priežiūros praktiką vertiname, ar mūsų prielaidos, visų pirma tos, kurios susijusios su 
išteklių pakankamumu ir priežiūros metodų derinimo tempu, buvo teisingos. Gali būti, 
kad bus įgyvendinta gerokai daugiau sudėtingų BPM uždavinių, nes organizacijos 
įgauna patirties ir tampa brandesnės. 
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Išsamus vertinimas buvo svarbus precedentas BPM vykdomai vertikaliajai ir 
horizontaliajai priežiūrai, parodęs, kad norint nuoseklios priežiūros visoje euro zonoje 
reikia vienodų taisyklių. Todėl ECB yra visapusiškai įsipareigojęs siekti sukurti tokią 
reglamentavimo ir priežiūros sistemą, kuria būtų užtikrintas bankų sistemos 
saugumas bei patikimumas ir finansų sistemos stabilumas. 
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1 BPM apžvalga 

Šiame skyriuje apžvelgiama:  

• euro zonos bankų priežiūrai reikalingos naujos institucinės sistemos ir su tuo 
susijusių valdymo struktūrų kūrimas;  

• priežiūros funkcijos organizavimas ECB.  

Čia taip pat trumpai aprašomi nauji ECB bankų priežiūros1 srityje dirbančių 
darbuotojų dalyvavimo atitinkamose ES ir tarptautinėse institucijose bei forumuose 
būdai. 

1.1 Atskaitomybė ir išorės ryšiai  

BPM reglamente nustatyta, kad priežiūros įgaliojimų perdavimas ECB turėtų būti 
atsvertas tinkamais skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimais. Todėl reguliarios 
atskaitomybės Europos Parlamentui ir ES Tarybai sistemos ir veiksmingų išorės ryšių 
kanalų sukūrimas buvo vienas iš ECB prioritetų.  

1.1.1 Patikimos atskaitomybės sistemos diegimas 

BPM reglamente nustatyta materialinės ir griežtos atskaitomybės Europos 
Parlamentui ir ES Tarybai už ECB vykdomą priežiūros funkciją tvarka. Praktiniai ECB 
demokratinės atskaitomybės už BPM reglamentu jam pavestus uždavinius vykdymo 
aspektai nustatyti: 

• Europos Parlamento ir ECB tarpinstituciniame susitarime, 

• ES Tarybos ir ECB susitarimo memorandume. 

Be to, BPM reglamente nustatyta ir keletas informacijos teikimo Europos Komisijai 
bei nacionaliniams parlamentams reikalavimų. 

Pagrindiniai atskaitomybės būdai 

Už BPM reglamento įgyvendinimą ECB atskaitingas Europos Parlamentui kaip 
Europos piliečiams atstovaujančiai institucijai. Ši atskaitomybė vykdoma ECB 
atstovams dalyvaujant Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
posėdžiuose rengiamuose reguliariuose viešuosiuose klausymuose ir ad hoc 
pasikeitimuose nuomonėmis ir atsakant į Europos Parlamento narių raštu pateiktus 
klausimus. Klausimus žodžiu ir raštu gali teikti ir Euro grupė. Ji taip pat gali rengti 
reguliarius ir ad hoc pasikeitimus nuomonėmis dalyvaujant atstovams iš BPM 
                                                                    
1  ECB bankų priežiūra – visi priežiūros veiklą vykdantys ECB struktūriniai padaliniai kartu. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lt_txt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
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dalyvaujančių ne euro zonos valstybių narių. Be to, Priežiūros valdybos pirmininkas 
Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir Euro grupei teikia 
BPM metų ataskaitas. Šios ataskaitos siunčiamos ir Europos Komisijai bei 
nacionaliniams parlamentams. Nacionaliniai parlamentai taip pat gali teikti klausimus 
raštu ECB ir pakviesti Priežiūros valdybos pirmininką ar kitą valdybos narį išsakyti 
savo nuomonę apie kredito įstaigų priežiūrą atitinkamoje valstybėje narėje. 

Atskaitomybės reikalavimų vykdymas 

Vykdydama atskaitomybės Europos Parlamentui reikalavimus, 2014 m. Priežiūros 
valdybos pirmininkė dalyvavo Europos Parlamento ekonomikos ir pinigų politikos 
komitete surengtuose: 

• dviejuose eiliniuose viešuosiuose klausymuose (kovo 18 d. ir lapkričio 3 d.) ir 

• dviejuose ad hoc pasikeitimuose nuomonėmis (vasario 4 d. ir lapkričio 3 d.).  

Be to, D. Nouy dalyvavo 2014 m. spalio 14 d. surengtame ECB ir Europos 
Parlamento seminare, skirtame supažindinti naujos kadencijos EP narius, kas 
nuveikta kuriant BPM. Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja S. Lautenschläger 
2015 m. sausio 12 d. ECB būstinėje susitiko su EP narių grupe ir pristatė jiems ECB 
2015 m. prioritetus priežiūros srityje. 

ECB reguliariai siuntė Europos Parlamentui konfidencialias Priežiūros valdybos 
posėdžių stenogramas ir naujausių priimtų teisės aktų sąrašus (žr. ECB priimtų 
bankų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas). 

Nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. sausio 15 d. ECB savo interneto svetainėje 
paskelbė 14 atsakymų į EP narių klausimus apie priežiūrą. Daugiausia klausimų 
pateikta apie parengiamuosius darbus ir išsamų vertinimą.  

Vykdydama atskaitomybės ES Tarybai reikalavimus, 2014 m. Priežiūros valdybos 
pirmininkė dalyvavo keturiuose ECOFIN tarybos ir Euro grupės posėdžiuose. Nuo 
2014 m. lapkričio 4 d. Priežiūros valdybos pirmininkė pradėjo ES Tarybai atsiskaityti 
per Euro grupę. 

Vykdydama atsiskaitymo nacionaliniams parlamentams reikalavimus, Priežiūros 
valdybos pirmininkė dalyvavo dviejuose pasikeitimuose nuomonėmis: 

• 2014 m. rugsėjo 8 d. Vokietijos Bundestago finansų komitete – kartu su D. Nouy 
dalyvavo ir tuometinė Vokietijos federalinės finansų priežiūros institucijos 
(BaFin) pirmininkė Elke König; 

• 2014 m. gruodžio 16 d. Prancūzijos Assemblée nationale Europos reikalų 
komitete – kartu su D. Nouy dalyvavo ir Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) generalinis sekretorius Edouard Fernandez-Bollo. 

2014 m. ECB, rengdamasis visiškai perimti BPM reglamentu jam pavestus priežiūros 
uždavinius, vykdė atskaitomybės reikalavimus ir kitais būdais, pavyzdžiui: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2014/html/se140318.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2014/html/se141103.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.lt.html
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• skelbė BPM reglamento praktinio įgyvendinimo pažangos ketvirčio ataskaitas: 

• 2014 m. pirmoji BPM ketvirčio ataskaita, 
• 2014 m. antroji BPM ketvirčio ataskaita, 
• 2014 m. trečioji BPM ketvirčio ataskaita, 
• 2014 m. ketvirtoji BPM ketvirčio ataskaita; 

• priėmė su naujomis ECB pavestomis priežiūros funkcijomis susijusias Etikos 
kodekso pataisas;  

• paskelbė ECB sprendimą dėl funkcijų atskyrimo, kuriuo reglamentuojamas ECB 
pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimas. 

1.1.2 Veiksmingų išorės ryšių kanalų ir priemonių kūrimas 

Norint, kad visoje bankų sąjungoje (ir ne tik joje) BPM įgytų pritarimą ir pasitikėjimą ir 
kad vyrautų supratimas, kaip jis veikia, taip pat norint stiprinti pasitikėjimą ECB bankų 
priežiūros srities padaliniais ir jų reputaciją, labai svarbu palaikyti veiksmingus ryšius 
su išorės subjektais. Išanalizavus geriausią kitų priežiūros institucijų praktiką ryšių 
palaikymo srityje parengta ir Priežiūros valdybos patvirtinta informavimo priežiūros 
klausimais strategija. 

Be to, norint, kad išorės subjektams skirta informacija būtų prieinama kuo platesnei 
visuomenei, kai kurie dokumentai, priklausomai nuo to, kam jie skirti, yra verčiami į 
kitas kalbas:  

• teisės aktuose numatyti leidiniai ir plačiajai visuomenei skirta informacija 
verčiama į visas oficialiąsias ES kalbas; 

• BPM dalyvaujančių šalių piliečiams skirta informacija verčiama į tų šalių 
valstybines kalbas. 

2014 m. sukurti šie ryšių palaikymo kanalai ir parengtos šios informavimo priemonės: 

• Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė 
Ši nauja interneto svetainė yra pagrindinė informavimo apie BPM priemonė, 
sukurta specialiai su bankų priežiūra susijusiai informacijai viešinti. Ji pradėjo 
veikti 2014 m. lapkričio 4 d. Joje pateikiama plačiajai visuomenei, prižiūrimiems 
bankams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams skirta informacija, taip pat 
pranešimai spaudai (2014 m. jų paskelbta 20), kalbos, interviu, teisės aktai, 
vaizdo įrašai. Platesnei auditorijai tiesiogiai aktuali informacija čia pateikiama 
visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20141lt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20142lt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20143lt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.lt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2014/html/sr141222.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2014/html/sr141222.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2014_39_f_sign.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.lt.html
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• Bankų priežiūros vadovas 
2014 m. rugsėjo 30 d. ECB paskelbė visomis euro zonos šalių kalbomis 
parengtą „Bankų priežiūros vadovą“. Jo paskirtis – paaiškinti bankams, plačiajai 
visuomenei ir žiniasklaidai, kaip BPM veikia ir kokios yra BPM vykdomos 
priežiūros procedūros. Vadovas bus nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į įgytą 
naują praktinę patirtį. Plačiau apie tai rašoma 2.2.2 skirsnyje. 

• Viešos konsultacijos 
Kaip numatyta BPM reglamente, buvo surengtos viešos konsultacijos dėl trijų 
ECB reglamentų projektų:  

i) ECB BPM pagrindų reglamento projekto; 

ii) ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių projekto; 

iii) ECB reglamento dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo. 

Konsultacijų tikslas – sužinoti ES piliečių, rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų 
subjektų nuomonę. Per kiekvieną konsultaciją buvo rengiami vieši svarstymai. 
Jie vyko Frankfurte prie Maino ir buvo transliuojami per ECB interneto svetainę. 
Į gautas pastabas atsižvelgta rengiant galutines atitinkamų reglamentų 
redakcijas. 

• Visuomenės užklausos 
ECB pradėjus vykdyti jam pavestus naujus priežiūros uždavinius, gerokai 
padaugėjo visuomenės užklausų. Todėl ECB padidino visuomenės užklausas 
tvarkančio skyriaus pajėgumus. Atsižvelgiant į kai kurias gautas užklausas buvo 
pildoma ir nuolat atnaujinama bankų priežiūrai skirtos interneto svetainės 
rubrika „Dažniausiai užduodami klausimai“ (DUK). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lt.pdf?404fd6cb61dbde0095c8722d5aff29cd
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/webcasts/html/index.en.html


ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 14 

• Mokomoji medžiaga 
Siekiant didinti supratimą apie bankų priežiūrą ir supažindinti su šia veikla kuo 
didesnę auditoriją, interneto svetainėje skelbiama plačiajai visuomenei specialiai 
pritaikyta informacija, įskaitant trumpus vaizdo filmukus ir aiškinamuosius 
tekstus. Ši informacija nuolat atnaujinama ir prireikus koreguojama.  

1.2 Priežiūros valdyba ir Iniciatyvinis komitetas 

1.2.1 Priežiūros valdyba 

Pagal BPM reglamento nuostatas, ECB pavestų uždavinių planavimą ir vykdymą 
visiškai perėmė ECB vidaus organas – Priežiūros valdyba. Priežiūros valdyba priima 
sprendimų projektus, o juos tvirtina Valdančioji taryba pagal neprieštaravimo dėl 
sprendimo tvarką (žr. 1 pav.). Sprendimai laikomi priimtais, jei per nustatytą laiką, 
ne ilgesnį kaip dešimt dienų, Valdančioji taryba nepareiškia prieštaravimo. Tačiau 
sprendimus dėl bendro pobūdžio nuostatų (pvz., BPM pagrindų reglamento) 
Valdančioji taryba priima netaikydama neprieštaravimo dėl sprendimo tvarkos. 

1 pav. 
Neprieštaravimo tvarka 

 

 

Priežiūros valdybos sudarymas – jos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir trijų ECB 
atstovų paskyrimas – laikotarpiu nuo 2013 m. pabaigos iki 2014 m. pradžios – buvo 
labai svarbus žingsnis kuriant BPM.  

b) prieštarauja

Peržiūra

Tarpininkavimas

Prieštaravimas

a) neprieštaraujateikia sprendimo projektą

susiję juridiniai ar
fiziniai asmenys

gali prašyti 
Administracinės 

peržiūros valdybos iš 
naujo apsvarstyti

sprendimą

grąžina sprendimo projektą Priežiūros
valdybai, kad ši pateiktų naują

teikia Priežiūros valdybai neprivalomą 
nuomonę dėl naujo sprendimo projekto 
pateikimo

sprendžia klausimus, susijusius su 
skirtingomis NKI nuomonėmis dėl 
prieštaravimo

Valdančioji tarybaPriežiūros valdyba Tvirtinimas

Tarpininkavimo 
komisija

Administracinė 
peržiūros 
valdyba

Juridiniai arba 
fiziniai

asmenys

https://www.youtube.com/watch?v=n2t0Wt9hGUc&feature=player_embedded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/html/index.lt.html
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2013 m. gruodžio 16 d. ES Taryba paskyrė Danièle Nouy Priežiūros valdybos 
pirmininke. Ji paskirta eiti šias pareigas ECB valdančiosios tarybos siūlymu, pateiktu 
2013 m. lapkričio 20 d., pasibaigus viešai atrankos procedūrai. Siūlymui gruodžio 
11 d. pritarė Europos Parlamentas. Ji paskirta skubos tvarka, tačiau atlikti visi BPM 
reglamente nurodyti veiksmai, dėl kurių buvo susitarta su Europos Parlamentu ir ES 
Taryba.  

Europos Parlamentui pritarus, ES Taryba paskyrė Sabine Lautenschläger eiti 
Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas nuo 2014 m. vasario 12 d. Kaip 
nustatyta BPM reglamente, Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas renkamas iš 
ECB vykdomosios valdybos narių.  

2014 m. kovo 6 d. ECB valdančioji taryba į Priežiūros valdybą paskyrė tris ECB 
atstovus: Ignazio Angeloni, Julie Dickson ir Sirkka Hämäläinen. Ketvirtasis 
atstovas – Luc Coene – buvo paskirtas 2015 m. vasario 18 d. 

Paskyrus Priežiūros valdybos pirmininką, kiekvienos NKI buvo paprašyta paskirti po 
vieną savo atstovą. Kai kompetentinga institucija nėra nacionalinis centrinis bankas 
(NCB), Priežiūros valdybos nariai gali nuspręsti pakviesti ir savo šalies NCB atstovą. 
Tokiu atveju abu atstovai balsuojant laikomi vienu nariu.  

BPM reglamente yra reikalavimas, kad Valdančioji taryba patvirtintų vidaus taisykles, 
kuriomis būtų išsamiai nustatyti jos santykiai su Priežiūros valdyba. Todėl Valdančioji 
taryba 2014 m. sausio 22 d. priėmė ECB darbo reglamento pataisas, visų pirma, 
pataisas dėl Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos bendradarbiavimo taikant 
neprieštaravimo dėl sprendimo tvarką. Be to, siekiant tinkamai apibrėžti 
Valdančiosios tarybos atsakomybę už ECB ir jo sprendimų priėmimo proceso 
organizavimo vidaus tvarką, kaip numatyta ECBS ir ECB statute, buvo papildytas ir 
ECB darbo reglamentas – į jį įtrauktos kai kurios Priežiūros valdybos procedūroms 
taikomos taisyklės.  

2014 m. kovo 31 d. Priežiūros valdyba priėmė savo darbo reglamentą. Jis bus 
taikomas kartu su pakoreguotu ECB darbo reglamentu. 

2014 m. lapkričio 12 d. buvo patvirtintas ir nuo kitos dienos įsigaliojo Priežiūros 
valdybai skirtas Elgesio kodeksas. Šis elgesio kodeksas – tai bendras griežtų etikos 
standartų, kurių turi laikytis Priežiūros valdybos nariai ir kiti jos posėdžiuose 
dalyvaujantys asmenys, rinkinys. Šiame kodekse numatyta ir konkreti tvarka, kaip 
elgtis, pavyzdžiui, iškilus galimam interesų konfliktui.  

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026lt_protocol_4.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_182_r_0014_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/code_of_conduct_for_the_members_of_the_supervisory_board_.pdf
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Pirmininkė Danièle Nouy Kipras Kyriacos Zingas (Central Bank of Cyprus) (iki 2014 m. spalio 
31 d.) 
Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus) (nuo 2014 m. 
lapkričio 1 d.) 
 

Pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger Latvija Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)  
Zoja Razmusa (Latvijas Banka) 

ECB atstovai Ignazio Angeloni 
Luc Coene (nuo 2015 m. kovo 11 d.) 
Julie Dickson 
Sirkka Hämäläinen 

Lietuva Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas) (nuo 2015 m. sausio 1 d.) 

Belgija Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België / Banque 
Nationale de Belgique) 

Liuksemburgas Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) 
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg) 

Vokietija Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 
(iki 2015 m. vasario 28 d.) 
Felix Hufeld (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) (nuo 2015 m. kovo 1 d.)  
Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank) 

Malta Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority) 
Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of 
Malta) 

Estija  Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)  
Madis Müller (Eesti Pank) 

Nyderlandai Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank) 

Airija Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na 
hÉireann) 

Austrija Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)  
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank) 

Graikija Vassiliki Zakka (Bank of Greece) Portugalija Pedro Duarte Neves (Banco de Portugal) (iki 2014 m. rugsėjo 
10 d.) 
António Varela (Banco de Portugal) (nuo 2014 m. rugsėjo 11 d.) 

Ispanija Fernando Restoy Lozano (Banco de España) Slovėnija Stanislava Zadravec Caprirolo (Banka Slovenije) 

Prancūzija Robert Ophèle (Banque de France) Slovakija Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska) 

Italija Fabio Panetta (Banca d’Italia) Suomija Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)  
Pentti Hakkarainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (iki 
2014 m. gruodžio 31 d.) 
Kimmo Virolainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (nuo 
2015 m. sausio 1 d.) 

 

Priežiūros valdyba savo veiklą pradėjo 2014 m. sausio mėn. Jos pirmasis posėdis 
įvyko sausio 30 d. Iš viso 2014 m. įvyko 22 posėdžiai (keturi iš jų – telekonferencijos).  

Kovo mėn. pradėtas procesas – visomis atitinkamomis oficialiosiomis kalbomis 
parengti ir priimti 120 sprendimų dėl prižiūrimų įstaigų priskyrimo 

Priežiūros valdyba 
 
 
 
Priekinė eilė (iš kairės į dešinę):  
Robert Ophèle, Fabio Panetta, 
Danièle Nouy, Sabine 
Lautenschläger, Norbert Goffinet, 
Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej 
Krumberger (pakaitinis narys vietoj 
Stanislava Zadravec Caprirolo) 
 
Vidurinė eilė (iš kairės į dešinę):  
Mathias Dewatripont, Elke König, 
Ignazio Angeloni, Julie Dickson, 
Vassiliki Zakka, Claude Simon, Jan 
Sijbrand, Sirkka Hämäläinen, 
Mariano Herrera (pakaitinis narys 
vietoj Fernando Restoy Lozano) 
 
Galinė eilė (iš kairės į dešinę):  
Andreas Ittner, Vladimír Dvořáček, 
Karol Gabarretta, Zoja Razmusa, 
Kristaps Zakulis, Yiangos 
Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut 
Ettl, António Varela, Alexander 
Demarco 
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svarbioms  įstaigoms ir išsamaus vertinimo rezultatų patvirtinimas buvo pirmieji 
svarbūs sudėtingo analitinio, teisinio ir logistinio darbo rezultatai. 

Be oficialių posėdžių, įvyko daug neoficialių Priežiūros valdybos narių pasitarimų, taip 
pat susitikimų jos pirmininkei ir pirmininko pavaduotojai lankantis valstybėse narėse. 
Vykdydama pažadą, duotą per atrankai skirtą klausymą Europos Parlamente 
2013 m. lapkričio mėn., per 2014 m. pirmininkė susitiko su 24 euro zonos 
nacionalinių priežiūros institucijų ir nacionalinių centrinių bankų valdybomis bei 
darbuotojais.  

Rengiantis Lietuvos stojimui į euro zoną 2015 m. sausio 1 d., 2014 m. rugsėjo–
gruodžio mėn. Priežiūros valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvavo ir 
Lietuvos banko atstovas.  

Pagal Priežiūros valdybos darbo reglamentą į kai kuriuos Priežiūros valdybos 
posėdžius buvo kviečiami Europos Komisijos ir Europos bankininkystės institucijos 
(EBI) atstovai siekiant, kad įvairiais klausimais būtų užtikrinta optimali sąveika su 
bendrąja rinka.  

1.2.2 Iniciatyvinis komitetas 

Iniciatyvinis komitetas teikia pagalbą Priežiūros valdybai ir rengia jos posėdžius. ECB 
darbo reglamentas buvo papildytas nuostatomis dėl šio komiteto narių atrankos. 
Iniciatyvinį komitetą sudaro Priežiūros valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas, 
vienas iš ECB atstovų ir penki NKI atstovai, skiriami vienų metų kadencijoms. 
Siekiant užtikrinti deramą pusiausvyrą ir NKI rotaciją, NKI suskirstytos į keturias 
grupes pagal atitinkamos šalies bendrą konsoliduotą bankų turtą. Iniciatyviniame 
komitete visada turi būti bent po vieną narį iš kiekvienos grupės.  

Pirmasis Iniciatyvinio komiteto posėdis įvyko 2014 m. kovo 27 d. Per 2014 m. iš viso 
įvyko devyni posėdžiai. 

1.3 Administracinė peržiūros valdyba ir Tarpininkavimo 
komisija  

1.3.1 Administracinė peržiūros valdyba 

Administracinė peržiūros valdyba (toliau – Administracinė valdyba) įkurta pagal 
2014 m. balandžio 14 d. Sprendimą ECB/2014/16. Ji vidine administravimo tvarka 
peržiūri ECB priežiūros sprendimus. 

Sudėtis ir pagrindiniai uždaviniai 

Administracinę valdybą sudaro penki nariai ir du pakaitiniai nariai. Visi jie yra 
nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys pakankamai didelę patirtį 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_175_r_0017-lt-txt.pdf
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bankininkystės ir kitų finansinių paslaugų srityse. Po viešo kvietimo teikti paraiškas 
nariai į pareigas buvo paskirti ECB valdančiosios tarybos sprendimu penkerių metų 
kadencijai. Ji gali būti pratęsta vieną kartą. Du pakaitiniai nariai paskirti tam, kad 
laikinai pakeistų Administracinės valdybos narius jų laikino nedarbingumo ar kitais 
Sprendime ECB/2014/16 numatytais atvejais. 

2 pav. 
Administracinės peržiūros valdybos sudėtis 

 

 

Administracinės valdybos nariai veikia nepriklausomai ir vadovaudamiesi viešuoju 
interesu. ECB negali duoti jiems jokių nurodymų. Bankų priežiūrai skirtoje ECB 
interneto svetainėje paskelbtos visų narių ir pakaitinių narių viešos įsipareigojimų ir 
interesų deklaracijos. 

Peržiūrėti ECB priežiūros sprendimus gali prašyti bet kuris fizinis arba juridinis 
asmuo, kuriam sprendimas skirtas arba su kuriuo sprendimas yra tiesiogiai ir 
asmeniškai susijęs.  

Nuomonę dėl sprendimo peržiūros Administracinė valdyba privalo pateikti ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo prašymo atlikti peržiūrą gavimo dienos. Remdamasi 
Administracinės valdybos nuomone (į ją atsižvelgti neprivaloma) Priežiūros valdyba 
sprendžia, ar siūlyti Valdančiajai tarybai panaikinti ginčijamą sprendimą, pakeisti jį 
tapataus turinio sprendimu ar iš dalies jį pakeisti. 

Dėl savo vaidmens gavus prašymą peržiūrėti ECB priimtus priežiūros sprendimus ir 
dėl to, kad kiekvienu atveju, kai tik Administracinė valdyba atlieka peržiūrą, 
Valdančioji taryba privalo priimti naują sprendimą, Administracinė valdyba yra 
svarbus ECB sprendimų, susijusių su jam BPM reglamentu pavestais priežiūros 
uždaviniais, priėmimo proceso dalyvis. 

Administracinei valdybai vykdyti savo uždavinius padeda Priežiūros valdybos 
sekretoriatas ir, pagal poreikį, kiti ECB padaliniai.  

Nariai

Pakaitiniai nariai

• Jean-Paul Redouin
(pirmininkas) 

• Concetta Brescia Morra
(pirmininko pavaduotoja) 

• F. Javier Arístegui Yáñez 

• André Camilleri
• Edgar Meister 

• Kaarlo Jännäri
• René Smits 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/governance/shared/pdf/Public%20Declaration%20of%20Interest%20of%20Members%20and%20Alternaters%20of%20the%20Administrative%20Board%20of%20Review%20-%20signed.pdf
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Veikla 

Administracinė peržiūros valdyba veiklą pradėjo 2014 m. rugsėjo mėn. Iki šiol 
valdyba yra gavusi tris prašymus peržiūrėti ECB sprendimus dėl svarbos, kurie 
buvo pateikti svarbioms prižiūrimoms įstaigoms 2014 m. rugsėjo mėn. Dėl įvairių 
priežasčių svarbios prižiūrimos įstaigos nesutiko, kad turėtų būti priskiriamos 
svarbiomis, todėl kreipėsi į Administracinę peržiūros valdybą prašydamos peržiūrėti 
ECB vertinimą.  

Peržiūrai atlikti Administracinė valdyba rėmėsi prašymų pateikėjų pateikta rašytine 
informacija, taip pat pakvietė juos atvykti į Frankfurtą prie Maino pateikti žodinius 
paaiškinimus. Visų prašymų pateikėjų atžvilgiu Administracinė valdyba priėmė 
atskiras nuomones ir pateikė jas Priežiūros valdybai. Po to, taikant neprieštaravimo 
dėl sprendimo tvarką, naujų sprendimų dėl svarbos projektai buvo pateikti tvirtinti 
Valdančiajai tarybai. Juos priėmus apie tai buvo informuoti ir visi trys prašymų 
pateikėjai. 

Kalbant apie su peržiūra susijusias išlaidas pasakytina, kad Sprendime 
ECB/2014/16 numatyta, kad peržiūros išlaidas sudaro pagrįstos patirtos peržiūros 
išlaidos. ECB yra parengęs peržiūros išlaidų padalijimo metodiką, pagal kurią 
prašymo pateikėjas sumoka ECB tam tikrą fiksuotą sumą daliai peržiūros išlaidų 
padengti. Kai tik bus parengtas galutinis šios metodikos tekstas, ji bus nedelsiant 
paskelbta ECB interneto svetainėje, kad prašymų pateikėjai žinotų, kiek išlaidų jie 
turės padengti.  

Tačiau jei, išnagrinėjusi prašymą dėl peržiūros, Valdančioji taryba panaikina arba iš 
dalies pakeičia pradinį ECB sprendimą, prašymo pateikėjui mokėti nereikės. Tokiais 
atvejais ECB atlygins prašymo pateikėjui jo patirtas su peržiūra susijusias išlaidas, 

Administracinė peržiūros 
valdyba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priekinė eilė (iš kairės į dešinę): 
André Camilleri, Concetta Brescia 
Morra, Jean-Paul Redouin 
 
Galinė eilė (iš kairės į dešinę): 
Kaarlo Jännäri, Edgar Meister, 
F. Javier Arístegui Yáñez, René 
Smits 
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išskyrus atvejus, kai būtų nustatyta, kad prašymo pateikėjo patirtos išlaidos yra 
neproporcingos. Tokiu atveju jos nebus atlyginamos. 

1.3.2 Tarpininkavimo komisija 

Siekiant užtikrinti pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimą pagal BPM 
reglamento 25 straipsnio 5 dalį, 2014 m. birželio 2 d. Reglamentu ECB/2014/26 buvo 
sudaryta Tarpininkavimo komisija. Tarpininkavimo komisija NKI prašymu derina 
skirtingas nuomones, kai Valdančioji taryba pareiškia prieštaravimą dėl Priežiūros 
valdybos parengto sprendimo projekto. 

Tarpininkavimo komisiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos dalyvaujančios valstybės 
narės, išrinktą iš Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių. Tarpininkavimo 
komisijos pirmininkas, kuris yra ir Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotas, tačiau 
nėra komisijos narys, skiriamas tam, kad būtų pasiekta „Valdančiosios tarybos ir 
Priežiūros valdybos narių pusiausvyra“.  

Siekdamas sudaryti Tarpininkavimo komisiją, 2014 m. rugpjūčio mėn. ECB pateikė 
ES Tarybos Pirmininkui pasiūlymą dėl narių skyrimo metinės rotacijos tvarkos. 
Pasiūlymas buvo aptartas ir suderintas su kitais ECOFIN ministrais.  

Pagal rotacijos principą šalys suskirstomos į dvi grupes pagal protokolinę valstybių 
narių, kurių pavadinimai surašyti nacionalinėmis kalbomis, eilę, stengiantis, kad šios 
grupės būtų kiek įmanoma panašaus dydžio.  

Pirmaisiais metais: 

• pirmosios grupės šalys skiria savo atstovą iš Valdančiosios tarybos narių; 

• antrosios grupės šalys skiria savo atstovą iš Priežiūros valdybos narių.  

Kitais metais atstovai skiriami atvirkščiai (t. y. iš Priežiūros valdybos narių atstovus 
skyrusios šalys skiria atstovus iš Valdančiosios tarybos narių, ir atvirkščiai).  

Jei euro zonai nepriklausanti valstybė narė nuspręstų pradėti glaudų 
bendradarbiavimą su BPM, tos šalies vyriausybės būtų paprašyta paskirti savo 
atstovą į Tarpininkavimo komisiją iš Priežiūros valdybos narių. 

Lietuvos, kuri tapo euro zonos nare 2015 m. sausio 1 d., atstovas taip pat dalyvauja 
Tarpininkavimo komisijoje. 

Pirmasis Tarpininkavimo komisijos posėdis įvyko 2014 m. lapkričio pabaigoje. Per 
posėdį komisijos pirmininkas ir nariai susitarė, kaip praktiškai įgyvendinti tam tikrus 
procedūrinius veiksmus, numatytus Reglamente ECB/2014/26. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lt_txt.pdf
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1.4 Priežiūros funkcijos organizavimas ECB  

Kuriant Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM) teko keisti esamą organizacinę ECB 
struktūrą. 

Už naują sritį – mikroprudencinę priežiūrą – atsakingi penki nauji ECB padaliniai: 
keturi generaliniai direktoratai ir Priežiūros valdybos sekretoriatas. 

3 pav. 
Pagrindinė BPM organizacinė struktūra 

 

 

1.4.1 Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniai direktoratai  

Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniai direktoratai (toliau – GD) atsakingi už 
svarbių bankų tiesioginę priežiūrą. Kuriuos bankus šie du direktoratai prižiūri, 
skirstoma pagal riziką, t. y. įvertinus bankų rizikos pozicijas, sudėtingumą ir veiklos 
modelius.  

• Mikroprudencinės priežiūros I GD vykdo maždaug 30 didžiausios sisteminės 
svarbos bankų grupių priežiūrą. Jį sudaro septyni skyriai, kuriems priskirta apie 
200 etatų, skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais (VDDE). 

Sekretoriatas

Šioje organizacinėje schemoje pavaizduoti pirmieji du naujosios veiklos krypties organizacinės struktūros sluoksniai
GD (Generalinis direktoratas)

I – svarbių 
bankų priežiūros

III – svarbių
bankų priežiūros

IV – svarbių
bankų priežiūros

V – svarbių
bankų priežiūros

VI – svarbių
bankų priežiūros

VII – svarbių
bankų priežiūros

VIII – svarbių 
bankų priežiūros

IX – svarbių 
bankų priežiūros

X – svarbių 
bankų priežiūros

XI – svarbių 
bankų priežiūros

XII – svarbių 
bankų priežiūros

XIII – svarbių 
bankų priežiūros

XIV – svarbių 
bankų priežiūros

XV – svarbių 
bankų priežiūros

Priežiūros ir
santykių su NKI

Įstaigų ir sektorių
priežiūros

Analizės ir
metodinės 
pagalbos

Leidimų

Centralizuotų
patikrinimų 
vietoje

Krizių 
valdymo

Vykdymo
užtikrinimo ir
sankcijų

Metodikos ir
standartų
rengimo

Priežiūros
analizės
programos
planavimo ir
koordinavimo

Priežiūros
politikos

Priežiūros 
kokybės
užtikrinimo

Vidaus modelių

Rizikos analizės

Sprendimų
priėmimo proceso

Sprendimų
priėmimo politikos

Tiesioginė priežiūra Netiesioginė 
priežiūra

Horizontalioji priežiūra 
ir specializuotieji 

vertinimai

II – svarbių
bankų priežiūros

Mikroprudencinės
priežiūros I GD 

skyriai

Mikroprudencinės
priežiūros II GD 

skyriai

Mikroprudencinės
priežiūros III GD 

skyriai

Mikroprudencinės
priežiūros IV GD 

skyriai

Priežiūros
valdybos 

sekretoriato skyriai
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• Mikroprudencinės priežiūros II GD prižiūri apie 90 bankų grupių. Jame yra 
aštuoni skyriai ir taip pat apie 200 VDDE. 

Svarbūs bankai prižiūrimi glaudžiai bendradarbiaujant su NKI. Kiekvieno svarbaus 
banko ar svarbios bankų grupės tiesioginei priežiūrai vykdyti sudaryta po atskirą 
jungtinę priežiūros grupę (JPG). Kiekvienai JPG vadovauja koordinatorius iš ECB 
Mikroprudencinės priežiūros I arba II GD, o jam padeda vienas ar daugiau 
subkoordinatorių, kurie yra NKI darbuotojai. Kiti JPG nariai yra ECB ir dalyvaujančių 
šalių NKI priežiūros specialistai. Kiekvienai iš 14 didžiausio sudėtingumo bankų 
grupių paskirta po atskirą JPG koordinatorių; kalbant apie visas kitas bankų grupes, 
vienas JPG koordinatorius paprastai kuruoja po dvi ar tris bankų grupes.  

Siekiant kuo didesnio neutralumo, į JPG koordinatoriaus pareigas paprastai 
skiriamas darbuotojas, kuris nėra iš jo prižiūrimo banko šalies. Dėl tos pačios 
priežasties taikomas ir rotacijos principas – JPG koordinatoriai paprastai privalo 
rotuoti kas trejus penkerius metus, kad neužmegztų pernelyg glaudžių santykių su 
prižiūrimais bankais. Daugiau apie JPG rašoma 2.2.3 skirsnyje. 

1.4.2 Mikroprudencinės priežiūros III GD 

Mikroprudencinės priežiūros III GD vykdo ECB pavestą priežiūrinės stebėsenos 
funkciją – stebi NKI vykdomą mažiau svarbių įstaigų priežiūrą.  

Kad užtikrintų nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą ir priežiūros rezultatų 
nuoseklumą, ECB, pasikonsultavęs su atitinkama NKI arba NKI prašymu, gali bet 
kada iš NKI perimti tiesioginės mažiau svarbių įstaigų priežiūros funkciją. 

Mikroprudencinės priežiūros III GD sudarytas iš trijų skyrių, kuriems priskirta apie 
80 etatų, skaičiuojant VDDE. Jie vykdo šias funkcijas: 

i) stebi NKI taikomą mažiau svarbių įstaigų priežiūros praktiką ir palaiko ryšius su 
NKI;  

ii) vykdo pavienių mažiau svarbių įstaigų ir jų sektorių priežiūrinę stebėseną;  

iii) atlieka analizę ir teikia metodinę pagalbą. 

1.4.3 Mikroprudencinės priežiūros IV GD 

Mikroprudencinės priežiūros IV GD vykdo horizontaliąsias ir specializuotas su 
priežiūra susijusias funkcijas. Jis padeda JPG ir NKI vykdyti ir svarbių, ir mažiau 
svarbių kredito įstaigų priežiūrą. 

Šiuo metu Mikroprudencinės priežiūros IV GD priskirta apie 250 VDDE ir jį sudaro 
dešimt skyrių:  

• Priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo,  

• Leidimų,  
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• Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų,  

• Priežiūros kokybės užtikrinimo,  

• Priežiūros politikos,  

• Metodikos ir standartų rengimo,  

• Krizių valdymo,  

• Centralizuotų patikrinimų vietoje,  

• BPM rizikos analizės,  

• Vidaus modelių. 

Skirtingų šalių priežiūros reglamentavimas (politika, metodika, standartai, procesai) ir 
praktika labai skiriasi, todėl svarbiausias Mikroprudencinės priežiūros IV GD 
uždavinys – skatinti rengti ir taikyti vienodą, nuoseklią pažangiausią priežiūros 
metodiką, kad būtų sudarytos visiems vienodos sąlygos ir visoje Europoje būtų 
vykdoma veiksmingesnė priežiūra.  

Kad būtų įgyvendinti visi su BPM siejami tikslai ir, svarbiausia, kad jis taptų tikra 
Europos lygmens priežiūros institucija, labai svarbu, kad visi ECB bankų priežiūros 
srities padaliniai glaudžiai bendradarbiautų su NKI ir derintų su jomis savo veiksmus. 
Šiek tiek sekant JPG pavyzdžiu, Mikroprudencinės priežiūros III GD ir visuose 
horizontaliųjų ir specializuotų paslaugų skyriuose sudaryti ECB ir NKI darbuotojų 
tinklai. Plačiau apie tai rašoma 3 skyriuje.  

1.4.4 Priežiūros valdybos sekretoriatas 

Priežiūros valdybos sekretoriatas: 

• talkina Priežiūros valdybai ir padeda jos nariams vykdyti savo funkcijas bei 
pareigas: rengia ir saugo jos posėdžių darbotvarkes, protokolus, sprendimų 
projektus ir pan.;  

• užtikrina, kad priimami sprendimai turėtų tinkamą teisinį pagrindą ir atitiktų 
teisės aktų reikalavimus;  

• padeda pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui vykdyti atskaitomybės Europos 
Parlamentui ir ES Tarybai reikalavimus;  

• koordinuoja ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos ir kitų reguliarių ataskaitų 
priežiūros klausimais rengimą. 

Sekretoriatui priskirta apie 30 VDDE. 
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1.4.5 Bendros tarnybos 

ECB bankų priežiūros srities padaliniams, kaip ir kitų veiklos sričių ECB padaliniams, 
įvairias patariamąsias, administracines, technines, logistines ir kitokias paslaugas 
teikė daug kitų ECB skyrių, pavyzdžiui: Administracijos, Komunikacijos, Žmogiškųjų 
išteklių, biudžeto ir organizavimo, Informacinių sistemų, Vidaus audito, Teisinių 
paslaugų, Tarptautinių ir Europos ryšių, Tyrimų, Informacijos valdymo ir Statistikos. 

Toks bendrų tarnybų modelis pasirinktas siekiant išvengti darbo dubliavimo ir 
užtikrinti kuo didesnį sinergijos su kitais ECB skyriais efektą. 

Išsamiau apie šių bendrų tarnybų veiklą rašoma kituose šios ataskaitos skyriuose. 

1.4.6 Komitetai, kurių posėdžiuose atstovaujama ir BPM 

Kai kuriuose dabartinės sudėties Eurosistemos ir ECBS komitetų posėdžiuose 
atstovaujama ir visam BPM (t. y. juose dalyvauja ir šalių, kuriose bankų priežiūrą 
vykdo ne NCB, NKI atstovai), kad būtų patariama su BPM susijusiais klausimais.  

Atsižvelgiant į tai, buvo iš dalies pakeistas ECB darbo reglamentas. Komitetai, kurių 
posėdžiuose atstovaujama ir BPM, už tokius posėdžius atsiskaito Priežiūros valdybai 
ir atitinkamais atvejais Valdančiajai tarybai. Laikydamasi savo pačios procedūrų, 
Priežiūros valdyba įgalioja savo pirmininko pavaduotoją apie visą tokią veiklą per 
Vykdomąją valdybą atsiskaityti Valdančiajai tarybai. 

1 lentelė  
Eurosistemos ir ECBS komitetai, kurių posėdžiuose atstovaujama ir BPM 

Eurosistemos ir ECBS komunikacijos komitetas (ECCO)  

Finansinio stabilumo komitetas (FSC)  

Žmogiškųjų išteklių konferencija (HRC)  

Vidaus auditorių komitetas (IAC)  

Informacinių technologijų komitetas (ITC)  

Teisės komitetas (LEGCO)  

Organizacinės plėtros komitetas (ODC)  

Statistikos komitetas (STC) 

1.4.7 Misijos tikslai 

2015 m. sausio mėn. Valdančioji taryba patvirtino naujus ECB misijos ir BPM misijos 
tikslus, pakoreguotus atsižvelgiant į naują ECB vykdomą priežiūros funkciją ir, 
svarbiausia, pabrėžiančius siekį „sukurti tokią priežiūros sistemą, kuri atitiktų 
aukščiausius tarptautinius standartus“. 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/mission-statement/mission-statement-of-the-ssm/html/index.lt.html
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1.5 Glaudaus bendradarbiavimo tvarka  

Euro neįsivedusios valstybės narės gali dalyvauti BPM pagal glaudaus 
bendradarbiavimo tvarką. Pagrindinės ECB ir norinčių prisijungti prie BPM valstybių 
narių kompetentingų institucijų susitarimo dėl glaudaus bendradarbiavimo sąlygos 
išdėstytos BPM reglamento 7 straipsnyje, o procedūriniai dalykai – 2014 m. vasario 
27 d. įsigaliojusiame Sprendime ECB/2014/5. 

Pavyzdžiui, Sprendime ECB/2014/5 nustatyta, kad oficialus prašymas dėl glaudaus 
bendradarbiavimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki dienos, 
nuo kurios BPM nedalyvaujanti valstybė narė ketina pradėti dalyvauti BPM. Tokiame 
prašyme turi būti išdėstytas prašymą teikiančios valstybės narės įsipareigojimas 
pateikti visą informaciją apie joje įsteigtus prižiūrimus subjektus, kuri ECB gali būti 
reikalinga išsamiam tų prižiūrimų subjektų vertinimui atlikti. Be to, prašymą teikianti 
valstybė narė privalo įsipareigoti priimti atitinkamų savo nacionalinės teisės aktų 
pataisas, siekiant užtikrinti, kad: i) prašymą pateikusioje valstybėje narėje būtų 
privalomi ir vykdomi pagal BPM reglamentą ECB priimti teisės aktai ir ii) jos 
nacionalinė kompetentinga institucija ir jos nacionalinė paskirtoji institucija vykdytų 
visus pagal susitarimą dėl glaudaus bendradarbiavimo ECB pateiktus nurodymus, 
gaires ar prašymus. 

Nagrinėdamas prašymą pradėti glaudų bendradarbiavimą, ECB gali paprašyti 
prašymą pateikusios valstybės narės pateikti daugiau informacijos; be to, ECB gali 
atsižvelgti į tos valstybės narės NKI atlikto tos šalies bankų sektoriaus išsamaus 
vertinimo rezultatus, jei tas išsamus vertinimas buvo atliktas pagal metodiką, 
atitinkančią ECB standartus, ir jei jo rezultatai tebėra aktualūs.  

Jei ECB padaro išvadą, kad prašymą pateikusi valstybė narė atitinka BPM 
reglamente nustatytus kriterijus glaudžiam bendradarbiavimui pradėti, ir kai atliktas 
tos valstybės narės bankų sektoriaus išsamus vertinimas, ECB priima tai valstybei 
narei skirtą sprendimą, kuriuo oficialiai pradedamas glaudus bendradarbiavimas. Jei 
valstybė narė neatitinka nustatytų kriterijų, ECB priima sprendimą, kuriuo prašymas 
pradėti glaudų bendradarbiavimą atmetamas. Sprendime pateikiamos ir tokio 
sprendimo priėmimo priežastys. Tam tikromis sąlygomis, taip pat ir pačios valstybės 
narės prašymu, glaudus bendradarbiavimas su ta valstybe gali būti stabdomas arba 
nutraukiamas ECB priimtu tai valstybei narei skirtu sprendimu. 

2014 m. oficialiai nebuvo gauta nė vieno prašymo pradėti glaudų bendradarbiavimą, 
nors kai kurios valstybės narės neoficialiai prašė pateikti daugiau informacijos apie 
tai, kaip pradėti glaudų bendradarbiavimą. 

1.6 BPM – Europos ir pasaulinės priežiūros sistemos dalis  

1.6.1 ES ir tarptautinis bendradarbiavimas 

Vykdydamas visos euro zonos bankų sistemos priežiūros funkciją, ECB, kartu ir NKI, 
geriausiai gali aptikti kylančią riziką ir nustatyti prioritetus. Todėl jis gali toliau 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lt_txt.pdf
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išvardytuose ES ir tarptautiniuose forumuose kelti klausimus dėl politikos ir siūlyti, 
kokių reguliavimo aplinkos pokyčių reikia: 

• Europos bankininkystės institucijoje (EBI), 

• Europos sisteminės rizikos valdyboje (ESRV), 

• Bazelio bankų priežiūros komitete (BBPK), 

ECB bankų priežiūros srities padalinių atstovai aktyviai dalyvauja šiuose forumuose ir 
čia gali svariai prisidėti prie diskusijų reguliavimo klausimais. 

Be to, ECB kartu su NKI glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir EBI ir 
kartu rengia bendrą Europos taisyklių sąvadą. Bendras Europos taisyklių sąvadas 
rengiamas tam, kad vienoje vietoje būtų išdėstytos visos suderintos rizikos ribojimo 
taisyklės, kurių privalo laikytis visos ES kredito įstaigos – ir svarbios, ir mažiau 
svarbios, ir kad būtų maksimaliai sumažintas dubliavimas ir padidinta sinergija. 

Vienas iš svarbiausių ECB bankų priežiūros srities padalinių uždavinių – parengti 
bendrą metodikos ir priežiūros praktikos rinkinį, kuris būtų vienodai taikomas visoje 
euro zonoje. Vykdydamas šį uždavinį ECB seka EBI pavyzdžiu – ši institucija yra 
parengusi privalomuosius techninius standartus, kuriuos priėmė Europos Komisija, ir 
bendrą priežiūros vadovą. 

1.6.2 Susitarimo memorandumai su ES nepriklausančiomis šalimis 

ECB svarsto galimybę su kai kuriomis analogiškas funkcijas vykdančiomis 
institucijomis dalytis informacija, kuri labai svarbi norint vykdyti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą. Tokie tam tikros informacijos ir vertinimų mainai tarp priežiūros 
institucijų (taip pat ir ES nepriklausančių trečiųjų šalių) būtų vykdomi sudarant 
susitarimo memorandumus. Pagal BPM reglamento 8 straipsnį ECB gali užmegzti 
ryšius ir susitarti dėl administracinės tvarkos su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, 
tarptautinėmis organizacijomis ir administracijomis. 

ECB jau kurį laiką palaiko ryšius su kai kurių trečiųjų šalių priimančiosiomis priežiūros 
institucijomis, siekdamas padėti joms sklandžiau prisijungti prie BPM. ECB laikosi 
„dviejų etapų“ principo: 

• pirmas etapas – pereinamasis: ECB palaiko ryšius pagal esamus euro zonos 
NKI ir trečiųjų šalių priežiūros institucijų sudarytus bendrus ir (arba) tik 
konkrečiai įstaigai skirtus susitarimo memorandumus; 

• antras – stabilesnių ryšių –etapas prasidės, kai ECB pradės derinti savo paties 
susitarimus dėl bendradarbiavimo su minėtomis priežiūros institucijomis. 
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2 BPM kūrimas 

Iki 2013 m. lapkričio 3 d. atlikti parengiamieji darbai 

Po 2012 m. birželio 29 d. vykusio euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo ECB, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, pradėjo 
rengtis BPM kūrimui dar prieš įsigaliojant BPM reglamentui (jis įsigaliojo 2013 m. 
lapkričio 3 d.). 

Parengiamiesiems darbams vadovavo Priežiūros aukšto lygio darbo grupė, 
vadovaujama ECB Pirmininko ir sudaryta iš NKI ir euro zonos centrinių bankų 
atstovų. 

Techninę parengiamųjų darbų dalį atliko Priežiūros aukšto lygio darbo grupei 
atskaitinga speciali priežiūros darbo grupė, kurioje dirbo ir NKI bei NCB aukštesnio 
rango vadovai. Iš priežiūros darbo grupės narių buvo sudaryta projekto komanda, 
kuriai buvo pavesta skatinti priežiūros institucijų tarpusavio bendravimą ir 
bendradarbiavimą, taip pat konsultuoti visus parengiamuosiuose darbuose 
dalyvaujančius darbuotojus. Priežiūros darbo grupė visą techninį darbą paskirstė 
sudarytoms penkioms darbo grupėms (1DG–5DG), kurioms pavedė atlikti šiuos 
darbus: 

• sudaryti pirminį euro zonos bankų sistemos žemėlapį (1DG); 

• parengti BPM teisinį pagrindą (2DG);  

• parengti BPM priežiūros modelį (3DG);  

• sukurti BPM priežiūrinės atskaitomybės sistemą (4DG);  

• atlikti pradinius parengiamuosius darbus rengiantis išsamiam kredito įstaigų 
vertinimui (5DG). 

BPM reglamente nustatytas pereinamasis vienų metų laikotarpis 

BPM reglamentas įsigaliojo 2013 m. lapkričio 3 d. Jame ECB buvo suteiktas vienų 
metų laikotarpis, per kurį ECB turėjo sukurti BPM ir nuo 2014 m. lapkričio 4 d. 
oficialiai pradėti vykdyti jam pavestus priežiūros uždavinius. Per šiuos metus buvo 
labai intensyviai vykdomi parengiamieji darbai. Ypač pabrėžtini šie: 

• sukurtos BPM valdymo struktūros, 

• sukurtas BPM vykdomos priežiūros teisinis pagrindas, 

• parengtas BPM priežiūros modelis, 

• įdiegti organizaciniai pokyčiai ir priimti nauji priežiūros funkciją vykdysiantys 
darbuotojai. 



ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 28 

Tuo pačiu metu ECB vykdė svarbių bankų išsamų vertinimą, susidėjusį iš 
nuodugnaus turto kokybės patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. 

2.1 Teisinis pagrindas 

2.1.1 BPM pagrindų reglamentas 

BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad ECB turi patvirtinti ir viešai 
paskelbti struktūrą, pagal kurią parengiama praktinė ECB bendradarbiavimo su NKI 
įgyvendinant BPM įgyvendinimo tvarka. Ši nuostata įgyvendinta priėmus ECB 
reglamentą (BPM pagrindų reglamentą). Jis paskelbtas 2014 m. balandžio 25 d. ir 
įsigaliojo 2014 m. gegužės 15 d. 

BPM pagrindų reglamente reglamentuojami BPM reglamento 6 straipsnio 7 dalyje 
aiškiai įvardyti struktūros elementai:  

i) kredito įstaigų svarbos vertinimo metodika; 

ii) bendradarbiavimo vykdant svarbių kredito įstaigų priežiūrą tvarka; 

iii) bendradarbiavimo vykdant mažiau svarbių kredito įstaigų priežiūrą tvarka. 

Be to, BPM pagrindų reglamente aptariami ir BPM reglamento 6 straipsnyje tiesiogiai 
nepaminėti aspektai: klausimai, susiję su veiklos leidimų išdavimo procedūromis, 
kvalifikuotųjų akcijų paketo įsigijimu, veiklos leidimų panaikinimu (BPM srityje visos 
šios procedūros kartu vadinamos „bendromis procedūromis“; žr. 3.4 skirsnį), taip pat 
naudojimosi tyrimo įgaliojimais procedūros, administracinių sankcijų tvarka, 
makroprudencinė priežiūra ir glaudus bendradarbiavimas. BPM pagrindų reglamente 
apibrėžtos ir pagrindinės tinkamo ECB priežiūros sprendimų priėmimo proceso 
taisyklės, pvz., teisė būti išklausytam ir teisė susipažinti su bylomis. 

Prieš priimant BPM pagrindų reglamentą vyko viešos konsultacijos (2014 m. vasario 
7 d. – kovo 7 d.). Be to, 2014 m. vasario 19 d. ECB patalpose surengtas viešas 
svarstymas, per kurį suinteresuotosios šalys galėjo pateikti klausimų dėl šio teisės 
akto projekto. Per konsultacijoms skirtą laiką ECB gavo pastabų 36 pastabų rinkinius. 
Juos pateikė Europos ir nacionalinių rinkos ir bankų asociacijos, finansų ir kredito 
įstaigos, (euro zonai nepriklausančių šalių) centriniai bankai ir priežiūros institucijos, 
finansų ministerijos, teisininkai. Gautos pastabos paskelbtos ECB interneto 
svetainėje. 

Dauguma pastabų buvo techninio pobūdžio – prašoma patikslinti arba iš dalies 
pakeisti kai kurias konkrečias nuostatas, o tai rodo, kad BPM pagrindų reglamento 
projekte siūlomiems bendriems principams iš esmės pritariama. Daugiausia klausimų 
buvo kelta dėl ECB priežiūros sprendimų priėmimo procedūrinių taisyklių (pvz., teisės 
būti išklausytam, teisės susipažinti su bylomis, kalbų vartojimo tvarkos), prižiūrimų 
subjektų svarbos vertinimo metodikos, teisės vykdyti veiklą visoje ES turint veiklos 
leidimą vienoje ES valstybėje narėje (paso) suteikimo procedūrų, glaudaus 
bendradarbiavimo tvarkos ir mažiau svarbaus prižiūrimo subjekto statuso. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/framework.en.html#comments
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/framework.en.html#comments
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Keletas respondentų pateikė klausimų ir dėl JPG veikimo bei patikrinimų vietoje, taip 
pat bendro pobūdžio klausimų apie tai, kaip BPM veiks nuo 2014 m. lapkričio mėn. 

Išsamiau apie pastabas, gautas per viešas konsultacijas, ir kaip į jas buvo atsižvelgta 
galutiniame BPM pagrindų reglamento projekto tekste, aprašyta konsultacijų 
rezultatus apibendrinančiame pranešime. Jis paskelbtas ECB interneto svetainėje. 

2.1.2 Sprendimai dėl svarbių įstaigų sąrašo  

Pagal BPM reglamentą ir atitinkamas BPM pagrindų reglamento nuostatas ECB 
privalo nustatyti, kurios euro zonos kredito įstaigos laikytinos svarbiomis. Kredito 
įstaigos apie tai, koks statusas joms priskirtas, turėjo būti informuotos iki 2014 m. 
rugsėjo 4 d., prieš tai suteikus joms galimybę pasinaudoti savo teise būti 
išklausytoms. Tą dieną ECB savo interneto svetainėje paskelbė svarbių prižiūrimų 
subjektų ir mažiau svarbių įstaigų sąrašą. 

Svarbos vertinimas  

ECB, glaudžiai bendradarbiaudamas su NKI, kredito įstaigų svarbą vertino pagal 
BPM reglamente nustatytus ir 2014 m. balandžio mėn. priimtame BPM pagrindų 
reglamente patikslintus kriterijus (žr. 2 lentelę).  

Visų pirma paminėtina, kad BPM reglamente bendrais bruožais minimam svarbos 
nustatymo kriterijui, susijusiam su tarpvalstybinės veiklos svarba, BPM pagrindų 
reglamento 59 straipsnyje nustatytos tokios trys sąlygos: 

• prižiūrimos grupės patronuojančioji įmonė turi būti įsteigusi patronuojamųjų 
įmonių, kurios pačios yra kredito įstaigos, daugiau nei vienoje dalyvaujančioje 
valstybėje narėje;  

• visa grupės turto vertė turi viršyti 5 milijardus eurų (ši sąlyga, kurią privalo atitikti 
įstaiga, kad būtų pripažinta svarbia, pagrįsta nacionalinės svarbos kriterijumi ir 
įvesta tam, kad svarbiomis nebūtų pripažintos mažos kredito įstaigos, kurių 
žlugimas neturėtų poveikio atitinkamai valstybei narei arba ES arba tas poveikis 
būtų labai mažas);  

• grupės tarpvalstybinio turto ir jos viso turto santykis arba jos tarpvalstybinių 
įsipareigojimų ir jos visų įsipareigojimų santykis turi būti didesnis nei 20 %; 
manoma, kad, esant tokiam santykiui, padidėja tikimybė, jog tarpvalstybinių 
pozicijų rizika išplis į kitas dalyvaujančias valstybes nares.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/draft-ssm-framework-regulation-feedback.en.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/draft-ssm-framework-regulation-feedback.en.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lt.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lt.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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2 lentelė 
Svarbos kriterijai 

Dydis Visa turto vertė yra didesnė nei 30 mlrd. eurų.  

Svarba ekonomikai  Svarba visos ES ekonomikai arba kuriai nors dalyvaujančiai valstybei narei (jei visas turtas didesnis nei 
5 mlrd. eurų ir sudaro 20 % valstybės narės BVP). 

Tarpvalstybinė veikla Visas turtas didesnis nei 5 mlrd. eurų ir tarpvalstybinio turto ir įsipareigojimų daugiau nei vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje santykis su visu turtu ir įsipareigojimais didesnis nei 20 %. 

Tiesioginė viešoji 
finansinė pagalba 

Įstaiga yra prašiusi finansinės pagalbos iš Europos stabilumo mechanizmo arba Europos finansinio 
stabilumo fondo arba ją gavusi. 

Trys didžiausios svarbos 
įstaigos 

Įstaiga yra viena iš trijų svarbiausių kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje. 

 

2014 m. kovo mėn. Priežiūros valdyba pradėjo svarbos vertinimą. Tuo tikslu, 
glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis NKI, ji rinko ir analizavo reikiamą 
informaciją. Tada ECB, remdamasis šios analizės rezultatais, informavo atitinkamas 
įstaigas, kad ketina priskirti jas prie svarbių įstaigų, ir paprašė jų pateikti savo 
pastabas. ECB savo interneto svetainėje taip pat paskelbė preliminarų svarbių įstaigų 
sąrašo projektą. 

Įvertinęs svarbiomis pripažintų įstaigų pastabas, ECB priėmė sprendimą dėl galutinio 
svarbių įstaigų sąrašo. Visam procesui – įstaigų vertinimui, sprendimų rengimui ir 
priėmimui bei jų išsiuntimui visomis atitinkamomis oficialiosiomis kalbomis daugiau 
kaip 120 įstaigų ir grupių – reikėjo didelio analitinio, teisinio ir logistinio darbo. 
Rengiant mažiau svarbių įstaigų sąrašą, į kurį įtraukta per 3 500 įstaigų, taip pat buvo 
intensyviai bendraujama su NKI. 2014 m. rugsėjo 4 d. ECB savo interneto svetainėje 
paskelbė galutinį svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių įstaigų sąrašą.  

Atlikus šį vertinimą svarbiomis buvo pripažintos 120 kredito įstaigų ar grupių. Toliau 
lentelėje nurodyta, pagal kokius kriterijus šios įstaigos buvo pripažintos svarbiomis. 

3 lentelė 
Svarbos vertinimo rezultatai 

Svarbos kriterijai Kredito įstaigų ar grupių skaičius 

Dydis 97 

Svarba ekonomikai 13 

Tarpvalstybinė veikla 3 

Viena iš trijų didžiausios svarbos kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje 7 

 

Išsamus vertinimas buvo atliktas visose šiose įstaigose, išskyrus keturias.  

• Trys iš šių įstaigų buvo pripažintos svarbiomis pagal tarpvalstybinės veiklos 
kriterijų, į kurį nebuvo atsižvelgta apibrėžiant išsamaus vertinimo aprėptį. Šių 
palyginti mažų kredito įstaigų išsamus vertinimas bus atliktas 2015 m. kartu su 
kitų įstaigų, kurios, kaip prognozuojama remiantis 2014 m. pabaigos 
duomenimis, 2015 m. tenkins svarbos kriterijus.  

• Ketvirtasis atvejis – BPM nepriklausančios bankų grupės filialas, kuris dėl šios 
priežasties nepateko į išsamaus vertinimo aprėptį.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lt.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b


ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 31 

Kita vertus, 11 įstaigų, kuriose buvo atliktas išsamus vertinimas, buvo pripažintos 
mažiau svarbiomis daugiausia dėl atnaujintos informacijos apie jų dydį (taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad atrenkant bankus išsamiam vertinimui taikytas 10 % mažesnis 
negu nustatytas oficialus dydžio kriterijus, kad būtų įtraukstos visos potencialiai 
svarbios įstaigos).  

Ypatingos aplinkybės 

BPM pagrindų reglamento 70 straipsnyje nustatyta, kad vertinant įstaigų svarbą gali 
būti ypatingų aplinkybių, dėl kurių įstaigos gali būti priskirtos prie mažiau svarbių 
įstaigų, nors formaliai jos ir atitinka priskyrimo svarbioms kriterijus.  

ECB kartu su atitinkamomis NKI nustatė tris atvejus, kai įstaigos buvo priskirtos 
mažiau svarbioms, nors atitiko formalius svarbių įstaigų dydžio kriterijus. 

Lietuvos prisijungimo prie euro zonos padariniai 

Numatydamas, kad ES Taryba oficialiai pakvies Lietuvą prisijungti prie euro zonos 
nuo 2015 m. sausio 1 d., ECB 2014 m. gruodžio mėn. informavo tris Lietuvos įstaigas 
apie savo ketinimą pripažinti jas svarbiomis (remiantis „trijų didžiausios svarbos 
kredito įstaigų dalyvaujančioje valstybėje narėje“ kriterijumi). Negavęs iš šių įstaigų 
jokių pastabų, 2015 m. sausio mėn. ECB priėmė sprendimą dėl jų pripažinimo 
svarbiomis.  

Sąrašo atnaujinimas 

Bent kartą per metus ECB privalo peržiūrėti prižiūrimų įstaigų statusą ir nustatyti, ar 
nereikia jo keisti iš mažiau svarbios į svarbią įstaigą, ir atvirkščiai. Tokia peržiūra bus 
atliekama įpusėjus 2015 m., kai bus turimi vertinimui reikalingi duomenys (pvz., 
2014 m. visas turtas). Be to, jau po 2014 m. rugsėjo 4 d. ECB gavo informacijos apie 
tai, kad pasikeitė kai kurių svarbių ir mažiau svarbių įstaigų grupių sudėtis. Gavęs šią 
informaciją ECB priėmė keletą sprendimų dėl svarbos pataisų (pakeitimai susiję su 
atitinkamu patronuojamųjų įmonių sąrašu). Atsižvelgiant į šias pataisas 2015 m. 
vasario mėn. buvo atnaujintas svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių įstaigų 
sąrašas. ECB ir toliau reguliariai atnaujins šiuos sąrašus. 

2.1.3 Pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimas  

BPM reglamente nustatyta, kad ECB privalo vykdyti jam pavestus priežiūros 
uždavinius siekdamas užtikrinti kredito įstaigų saugumą ir patikimumą ir finansų 
sistemos stabilumą, laikydamasis funkcijų atskyrimo principo. Priežiūros funkcija 
turėtų būti vykdoma visiškai atskirai nuo pinigų politikos funkcijos, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų ir užtikrinta, jog kiekviena funkcija būtų vykdoma siekiant būtent jai 
nustatytų tikslų. Pagal atskyrimo principą turi būti atskirti tikslai, sprendimų priėmimo 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409en.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409en.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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procesai ir uždaviniai, taip pat organizaciniai ir procedūriniai klausimai Valdančiosios 
tarybos lygmeniu. 

Atskyrimo principo įgyvendinimas  

2014 m. pradžioje ECB įgyvendino nemažai priemonių, skirtų organizaciniam ir 
procedūriniam atskyrimui įtvirtinti. Svarbiausia – buvo atskirti šių dviejų politikos 
funkcijų sprendimų priėmimo procesai. Buvo sudaryta nepriklausoma, ECB 
Valdančiajai tarybai nepavaldi Priežiūros valdyba. Jai pavesta rengti ir įgyvendinti 
sprendimus. Be to, buvo iš dalies pakeistas ECB darbo reglamentas. Pakeitimais 
reglamentuoti Priežiūros valdybos ir jos sąveikos su Valdančiąja taryba 
organizaciniai ir procedūriniai aspektai. Viena iš naujų reglamento nuostatų – 
reikalavimas, kad su priežiūra susiję klausimai Valdančiojoje taryboje būtų svarstomi 
pagal atskiras darbotvarkes atskiruose posėdžiuose, juos griežtai atskyrus nuo kitų 
klausimų. 

Darbuotojų lygmeniu atskyrimo principas įtvirtintas įkūrus keturis generalinius 
direktoratus ir Priežiūros valdybos sekretoriatą, kurie už vykdomas funkcijas 
atskaitingi Priežiūros valdybos pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui. Plačiau apie tai 
rašoma 1.4 skirsnyje. 

ECB sprendimas dėl pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo  

Be to, pagal BPM reglamentą ECB privalo priimti ir viešai paskelbti vidaus taisykles, 
kurios būtinos norint užtikrinti priežiūros funkcijos atskyrimą nuo pinigų politikos 
funkcinių sričių ir kitų ECB uždavinių, įskaitant profesinės paslapties saugojimo ir 
keitimosi informacija taisykles. 2014 m. rugsėjo 17 d. ECB priėmė sprendimą dėl 
ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (Sprendimas 
ECB/2014/39). Sprendimas įsigaliojo 2014 m. spalio 18 d. 

Sprendime nustatyti bendro pobūdžio principai, o konkrečias vidaus procedūras bus 
galima išdėstyti kituose dokumentuose. Paminėtina, kad sprendime įtvirtintos 
nuostatos dėl organizacinių aspektų ir keitimosi informacija tarp abiejų politikos sričių.  

Kalbant apie funkcijų organizacinį atskyrimą, Sprendime numatyta, kad ECB gali 
įkurti bendras tarnybas, kurios teiktų paslaugas ir pinigų politikos, ir priežiūros 
funkcijas vykdantiems padaliniams, siekiant užtikrinti, kad šios paslaugos nebūtų 
dubliuojamos ir kad jos būtų teikiamos veiksmingai ir efektyviai, tačiau su sąlyga, kad 
dėl to nekils interesų konflikto.  

Pagal sprendime išdėstytas keitimosi informacija tarp abiejų funkcinių sričių 
taisykles ECB gali veiksmingai ir efektyviai vykdyti įvairias savo funkcijas 
išvengdamas nepagrįsto vienos srities kišimosi į kitą ir užtikrindamas pakankamą 
konfidencialios informacijos apsaugą. Sprendime nustatyta, kad informacijos 
klasifikavimui ir keitimuisi ja ECB viduje visų pirma bus taikoma ECB konfidencialios 
informacijos klasifikavimo tvarka.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lt_txt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lt_txt.pdf
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Konfidencialia informacija visuomet turi būti keičiamasi tik pagal principą „būtina 
žinoti“; be to, privaloma užtikrinti, kad dėl pasikeitimo informacija nekiltų grėsmė 
sričių politikos tikslams. Kilus interesų konfliktui, sprendimą dėl teisės gauti 
konfidencialią informaciją priima Vykdomoji valdyba. 

Dėl keitimosi konfidencialia informacija tarp pinigų politikos ir priežiūros funkcinių 
sričių Sprendime numatyta, kad anonimiškus FINREP ir COREP duomenis2, taip pat 
konfidencialią suvestinę informaciją (kurioje nėra konkretaus banko duomenų ar su 
politika susijusios jautrios informacijos) galima perduoti vadovaujantis įprasta 
konfidencialumo užtikrinimo tvarka. Prieiga prie neapdorotų duomenų, pavyzdžiui, 
konkrečių bankų priežiūrinių duomenų ir vertinimų (ypač konkrečių įstaigų duomenų 
ar su politika susijusios jautrios informacijos), ribojama labiau ir suteikiama tik gavus 
Vykdomosios tarybos leidimą.  

ECB šiuo metu diegia keitimosi informacija vidaus tvarką.  

Apibendrinant galima teigti, kad ECB turi labai tvirtą sistemą, padėsiančią išvengti 
interesų konfliktų tarp jo vykdomų pinigų politikos ir mikroprudencinės priežiūros 
funkcijų. 

2.2 BPM priežiūros modelis  

Daug nuveikta kuriant BPM priežiūros modelį. Šiuo klausimu semtasi patirties iš 
nacionalinių priežiūros institucijų. Buvo sudarytos jungtinės priežiūros grupės (JPG), 
kurios neabejotinai yra svarbiausia BPM vykdomos priežiūros funkcijos 
organizacinės struktūros dalis. Parengtas ir jau kartą atnaujintas BPM darbuotojams 
skirtas Priežiūros žinynas, kuriame aprašytos taikytinos bankų priežiūros procedūros. 
2014 m. rugsėjo mėn. paskelbtas Bankų priežiūros vadovas, kurio paskirtis – 
prižiūrimoms įstaigoms ir plačiajai visuomenei išaiškinti BPM priežiūros modelį. 
Galiausiai, sukurta priežiūrinės stebėsenos ir netiesioginės mažiau svarbių įstaigų 
priežiūros praktinio įgyvendinimo sistema. 

2.2.1 Priežiūros žinynas  

Priežiūros žinynas – tai darbuotojams skirtas vidaus dokumentas, kuriame aprašyti 
svarbių ir mažiau svarbių įstaigų priežiūros procesai, procedūros ir metodika. Jame 
išdėstytos ir bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių ir kitų šalių NKI 
procedūros. 

Žinyne aptariamas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (PTVP), inspektavimas 
vietoje ir dokumentinė peržiūra, rizikos vertinimas, modelių tvirtinimai ir kitos temos. 

                                                                    
2  FINREP (finansinė atskaitomybė, angl. FINancial REPorting) ir COREP (bendroji atskaitomybė, 

angl. COmmon REPorting) yra EBI techninių įgyvendinimo standartų dalis. FINREP – tai iš bankinių 
įstaigų renkama finansinė informacija, pateikiama standartine forma kaip metinės finansinės ataskaitos 
(balansas, pelno ir nuostolio ataskaita, išsamūs priedai). COREP – tai taip pat standartine forma 
pateikiama informacija, reikalinga 1 ramsčio skaičiavimams atlikti, t. y. duomenys apie nuosavas lėšas, 
atskaitymus, kapitalo reikalavimus (kredito, rinkos ir veiklos riziką) ir dideles pozicijas.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lt.pdf
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Priežiūros žinynas labai svarbus tuo, kad padės užtikrinti vienodų priežiūros 
standartų taikymą visoje bankų sąjungoje. Jis buvo rengiamas papildant EBI darbą, 
kurį ji atlieka skatindama didesnį susiderinimą ES mastu.  

Rengiant žinyną buvo remiamasi geriausia dalyvaujančių valstybių narių priežiūros 
praktika. Norint užtikrinti reikiamą priežiūros praktikos konvergenciją, žinyną reikia 
įgyvendinti visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. 

2014 m. rugsėjo mėn. Priežiūros valdyba patvirtino pakoreguotą Priežiūros žinyno 
versiją. Joje daugiausia dėmesio skiriama PTVP. Ja remiantis buvo planuojama 
2015 m. veikla. Žinynas bus nuolat peržiūrimas ir tobulinamas atsižvelgiant į vidinių 
įvertinimų rezultatus, tarptautiniu mastu pripažintas normas ir tarptautinių taisyklių 
pakeitimus. Todėl Priežiūros žinynas bus nuolat kintantis dokumentas, atnaujinamas 
atsižvelgiant į naujas tendencijas rinkoje ir priežiūros praktiką. 

2.2.2 Bankų priežiūros vadovas  

2014 m. rugsėjo 29 d. ECB paskelbė Bankų priežiūros vadovą. Taip buvo 
įgyvendintas vienas svarbiausių 2014 m. ECB keltų reikalavimų pagal Europos 
Parlamento ir ECB tarpinstitucinį susitarimą.  

Vadove suprantamai ir aiškiai aprašoma, kaip apskritai veikia BPM, ir apžvelgiami 
pagrindiniai svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų priežiūros procesai, procedūros 
bei metodika. Pavyzdžiui, jame aprašomas JPG darbas ir paaiškinama ECB bankų 
priežiūros srities padalinių tarpusavio sąveika įvairiuose priežiūros procesuose. 
Vadovo paskirtis – padėti prižiūrimiems subjektams geriau suprasti pagrindinius BPM 
priežiūros procesus. Vadovas bus atnaujinamas pagal poreikį. 

Vadovas parengtas pagal BPM reglamentą ir BPM pagrindų reglamentą ir yra 
išverstas į visas oficialiąsias euro zonos kalbas, įskaitant lietuvių kalbą. Jis nėra 
teisiškai privalomas dokumentas.  

2.2.3 Jungtinės priežiūros grupės 

JPG vykdo kasdienę svarbių bankų grupių priežiūrą ir įgyvendina su tuo susijusius 
ECB priežiūros sprendimus. ECB atstovaujantys JPG nariai yra Mikroprudencinės 
priežiūros I ir II generalinių direktoratų darbuotojai. JPG yra svarbiausia praktinė BPM 
vykdomos svarbių subjektų priežiūros priemonė. Jos sudarytos iš ECB ir NKI 
darbuotojų, kuriems vadovauja paskirtas ECB darbuotojas (JPG koordinatorius) ir 
vienas ar daugiau subkoordinatorių iš NKI. 

JPG oficialiai veikti JPG pradėjo 2014 m. lapkričio 4 d. Tačiau dar iki to laiko buvo 
vykdomi parengiamieji darbai – renkami ir vertinami priežiūrai reikalingi duomenys 
apie kiekvienos įstaigos riziką ir kitus rodiklius, kuriuos specialiose formose atsiuntė 
NKI. Be to, buvo rengiami startiniai ir tolesni susitikimai su NKI ir prižiūrimomis 
grupėmis, o JPG ECB nariai stebėtojų teisėmis dalyvavo priežiūros institucijų kolegijų 
ir krizių valdymo grupių posėdžiuose. Visa tai padėjo nustatyti kiekvienos prižiūrimos 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.en.pdf
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grupės priežiūros prioritetus, pasižymėti pagrindines rizikas, įvertinti mokumą ir 
suplanuoti 2015 m. priežiūros veiklą. 

Šiuo metu racionalizuojami procesai, JPG mokosi vienos iš kitų ir siekia didesnės 
tarpusavio konvergencijos bei integracijos ir glaudesnės narių tarpusavio sąveikos. 

Viena iš intervencinio priežiūros pobūdžio apraiškų – glaudus bendravimas ne tik su 
bankų vadovybe, bet ir su jų valdybomis bei šių organų sudėtyje veikiančiais 
komitetais (visų pirma, rizikos ir audito komitetais), kad jie JPG pateiktų įstaigos 
strategijos ir rizikos apžvalgą ir padėtų JPG suprasti, kaip priimami strateginiai 
sprendimai. Be to, vertinama polinkio rizikuoti tvarka ir rizikos kultūra, pradedant nuo 
valdymo struktūrų ir baigiant struktūriniais padaliniais.  

4 pav. 
Jungtinių priežiūros grupių veikimas 

 

 

JPG dalyvavo galutiniuose išsamaus vertinimo etapuose ir teikė bankams informaciją 
apie preliminarius rezultatus (viena iš priežiūrinio dialogo dalių) prieš juos paskelbiant 
2014 m. spalio 26 d. Be to, JPG buvo atsakingos už kiekybinių ir kokybinių priemonių 
įgyvendinimo stebėseną. Ši stebėsena pradėta 2014 m. Ji įtraukta ir į visas 2015 m. 
priežiūros analizės programas (žr. 3.2.2 skirsnį).  

Svarbiausi išsamaus vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos objektai 
buvo: 

i) į apskaitą įtraukti atidėjiniai, kredito rizikos perklasifikavimas, kitos kiekybinės 
korekcijos atsižvelgiant į TKP rezultatus;  

ii) pasiūlymų dėl vidaus procesų, IT ir kitų kokybinių priemonių įgyvendinimas; 

JPG koordinatorius
(pirmininkas)

Pagrindiniai JPG nariai
Subkoordinatoriai
(padeda JPG koordinatoriui)

NKI ir ECB ekspertų 
grupė

sprendimų 
patvirtinimas

padeda JPG

Horizontalieji skyriai

ECB tarpinės 
struktūros (GD)

Valdančioji taryba

Priežiūros valdyba
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iii) kapitalo planų, kuriuos įstaigos turėjo pateikti nustačius kapitalo 
nepakankamumą, tinkamumas; 

iv) pateiktų kapitalo planų įgyvendinimas. 

Galiausiai, JPG buvo pavesta atsižvelgiant į išsamaus vertinimo rezultatus parengti 
2015 m. įgyvendintinus PTVP sprendimus. 

Išsamiau apie veiksmus po išsamaus vertinimo rašoma 3.1 skirsnyje. 

Kaip matyti 5 pav., kita svarbi JPG darbo kryptis – 
pasirengimas 2015 m. priežiūros veiklai (žr. 3.2 
skirsnį). Šiuos parengiamuosius darbus galima skirstyti 
į tris pagrindines grupes: 2015 m. įgyvendintinų PTVP 
(priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso) sprendimų 
rengimas, 2015 m. priežiūros analizės programos 
rengimas ir rizikos vertinimo sistemos (RVS) 
testavimas vietoje.  

• PTVP sprendimai 
2014 m. parengti 2015 m. įgyvendintini PTVP 
sprendimai ir su tuo susijusios priežiūros priemonės 
grindžiami daugiausia NKI atliktų metinių peržiūrų ir 
vertinimų rezultatais ir išsamaus vertinimo rezultatais, 
įskaitant įstaigų kapitalo planų vertinimo išvadas. Šis 

darbas taip pat labai padėjo suvienyti grupes, dalytis informacija, keistis 
nuomonėmis ir suteikti daugiau žinių, reikalingų priežiūrai ir kiekvieno banko 
rizikos vertinimui vykdyti. Prireikus buvo sušauktos priežiūros institucijų 
kolegijos, kuriose dalyvavo ir EBI. 

• Priežiūros analizės programa 
 Rengiant priežiūros analizės programą, kurioje apibrėžiama 2015 m. priežiūros 
veikla (kasdienė priežiūra, patikrinimai vietoje, vidaus modeliai), buvo daug 
remtasi PTVP rezultatais. Programa buvo rengiama glaudžiai bendradarbiaujant 
su horizontaliąsias funkcijas vykdančiais Mikroprudencinės priežiūros IV GD 
skyriais ir su NKI. Taip buvo užtikrinta, kad joje atsižvelgta į svarbiausius JPG 
nustatytus prioritetus 2015 m. 

• Rizikos vertinimo sistema 
RVS nustato visų per metus atliktų rizikos vertinimų rezultatų apibendrinimo ir 
analizavimo metodiką. JPG, intensyviai bendradarbiaudamos su 
Mikroprudencinės priežiūros IV GD, atliko kiekvieno RVS aspekto testavimą 
vietoje, kad suderintų metodiką, nustatytų ir ištaisytų metodikos trūkumus. 

2.2.4 Mažiau svarbių įstaigų priežiūros sistema 

Dėl ECB, ypač jo Mikroprudencinės priežiūros III GD, ir NKI bendrai atlikto darbo 
2014 m. buvo nemažai nuveikta rengiant praktinę priežiūrinės stebėsenos ir 
netiesioginės mažiau svarbių įstaigų priežiūros sistemą. Galutinis šio darbo tikslas – 

5 pav. 
JPG 2014 m. vykdyta priežiūros veikla 

 

 

• priežiūrinis dialogas
• kapitalo planų (jei

taikoma) vykdymo 
stebėsena 

• PTVP sprendimams 
priimti reikalingų 
duomenų teikimas

Išsamus vertinimas

• PTVP sprendimai 
(įskaitant priežiūros 
priemones)

• Priežiūros analizės 
programos

• RVS: testavimo vietoje 
metodika

Pasirengimo 2015 m. 
priežiūros darbams pradžia



ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 37 

užtikrinti BPM kaip vienos priežiūros sistemos, išsiskiriančios nuosekliu aukštų 
priežiūros standartų taikymu ir veiksmingu ECB ir NKI bendradarbiavimu, vientisumą. 
ECB prižiūri, kaip veikia sistema, tačiau tiesioginę mažiau svarbių įstaigų priežiūrą ir 
toliau vykdo NKI.  

Iš viso BPM dalyvaujančiose šalyse yra apie 3 500 mažiau svarbių įstaigų, kurios 
labai skiriasi dydžiu, veiklos modeliais ir specifinėmis vietos ypatybėmis. Todėl reikia 
parengti tokią priežiūros metodiką, kurioje būtų suderintos vietos lygmens žinios ir 
visiems bendra metodika, ir sudaryti geriausios BPM praktikos pavyzdžių rinkinį. 

Be to, būtina nustatyti priežiūros prioritetus, užtikrinančius pakankamai dėmesio 
įstaigoms, kurios laikomos didelės rizikos ir reikšmingo sisteminio poveikio 
įstaigomis. Iš tiesų BPM sudarė pradinį didelio prioriteto mažiau svarbių įstaigų 
sąrašą, į kurį įtrauktos 108 įstaigos, atrinktos pagal dydį atitinkamoje jurisdikcijoje, 
rizikos lygį ir tarpusavio sąsajas (pvz., jei jos atlieka finansų rinkos infrastruktūros ar 
mokėjimo sistemos teikėjo funkcijas). Šios įstaigos prižiūrimos intensyviau (daugiau 
apie tai rašoma 3.8 skirsnyje). Todėl mažiau svarbių įstaigų priežiūros sistemoje 
įtvirtintas proporcingumo principas. Jis konkrečiai įgyvendinamas pasirenkant, kurią 
netiesioginės priežiūros priemonę taikyti.  

Sklandus keitimasis informacija tarp ECB ir NKI visais lygmenimis, pradedant 
kasdienės priežiūros techniniais aspektais ir baigiant politinėmis diskusijomis 
aukštesnio rango vadovų lygmeniu, yra bendradarbiavimo dėl mažiau svarbių įstaigų 
priežiūros pagrindas. Todėl buvo daug nuveikta kuriant atitinkamus forumus ir 
procesus tinkamai bendradarbiavimo sistemai BPM viduje sukurti. 

6 pav. 
Mažiau svarbių įstaigų priežiūros sistema BPM 
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2.3 Personalas  

2.3.1 BPM darbuotojų atranka ir įdarbinimas  

BPM darbuotojų atranka ir įdarbinimas (iš viso apie 1 000 numatytų etatų) vyko 
sėkmingai.  

Per visą parengiamąjį etapą, pradedant nuo 2013 m. antrojo ketvirčio, ECB talkino 
apie 200 kolegų iš NKI, kurie buvo laikinai deleguoti į ECB. 2014 m. rudens pradžioje 
ECB jau buvo įdarbinta kritinė masė aukštos kvalifikacijos vadovų ir priežiūros 
specialistų, kad JPG galėtų pradėti darbą laiku.  

Iš viso ECB gavo apie 22 000 paraiškų dėl darbo priežiūros srityje. Atranka buvo 
organizuota skaidriai ir konkurencingai ir buvo vykdoma pagal principą „iš viršaus į 
apačią“. Pirmiausia buvo įdarbinami vadovai, kad po to jie patys galėtų formuoti savo 
komandas. Iš kandidatų buvo atrenkami aukščiausios kvalifikacijos, produktyviausi ir 
principingiausi darbuotojai. Atranka pareikalavo didžiulių pastangų. Visi kandidatai 
turėjo įrodyti esantys ne tik savo srities žinovai, bet ir turintys gerų bendravimo ir, jei 
reikia, vadovavimo gebėjimų. Norimoms užimti pareigoms būtiniems gebėjimams ir 
kompetencijai vertinti buvo taikomos įvairios priemones ir metodai: testavimas 
internetu, užduotys raštu, pristatymai, struktūruotas pokalbis ir kt. 

2015 m. sausio pradžioje iš ECB bankų priežiūros srities padaliniams ir jiems 
paslaugas teikiančioms bendroms tarnyboms numatytų naujų maždaug 1 000 etatų3 
buvo užpildyta daugiau kaip 960. Priimta naujų darbuotojų iš visų ES šalių. Atranka 
buvo vykdoma ir 2015 m., siekiant užpildyti likusius etatus.  

1 diagrama 
BPM darbuotojų atranka ir įdarbinimas (įskaitant bendras tarnybas) 

Raudona linija žymi oficialią BPM veikimo pradžią. 

 

 

Atrenkant darbuotojus buvo siekiama užtikrinti tinkamą tautybių, amžiaus, lyčių ir 
profesinės patirties pusiausvyrą. Iš visų naujų darbuotojų moterys sudaro 42 %, 
                                                                    
3  Iš viso 2014 m. biudžete numatyta 1 073,5 naujo su BPM susijusio etato (VDDE): 984,5 etato – 

nuolatiniai, 89 – terminuoti. 
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vyrai – 58 %. Naujieji darbuotojai atsinešė labai įvairios profesinės patirties. 
Dauguma jų atėjo iš nacionalinių centrinių bankų ar priežiūros institucijų.  

2 diagrama 
Naujų ECB darbuotojų, priimtų priežiūros funkcijai vykdyti, profesinė patirtis 

 

 

2.3.2 ECB darbuotojų ir vadovų elgesio kodeksas  

BPM reglamente nustatyta, kad Valdančioji taryba turi paskelbti bankų priežiūrą 
vykdančių ECB darbuotojų ir vadovų elgesio kodeksą. 2014 m. ECB, vykdydamas 
bendrą visiems ECB darbuotojams taikomo Etikos kodekso peržiūrą, parengė etiško 
elgesio taisyklių projektą. Buvo priimti su tuo susiję sprendimai: sprendimas, kuriuo iš 
dalies keičiamos ECB įdarbinimo sąlygos, priimtas 2014 m. lapkričio 27 d., ir 
sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Personalo taisyklės, priimtas 2014 m. 
gruodžio 3 d. Prieš priimdamas atnaujintą Etikos kodeksą, ECB apie pagrindines 
kodekso pataisas 2014 m. spalio 31 d. informavo Europos Parlamentą 
tarpinstituciniame susitarime nustatyta tvarka. 

Atnaujintas Etikos kodeksas paskelbtas ECB interneto svetainėje ir Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Jame, visų pirma, 
nustatytos griežtesnės taisyklės dėl interesų konflikto vengimo (įskaitant apribojimus 
pasibaigus darbo santykiams), taip pat taisyklės dėl dovanų ir svetingumo, privačių 
finansinių sandorių ir profesinės paslapties. Be to, juo įsteigiama Atitikties užtikrinimo 
ir valdymo tarnyba, kuriai pavesta konsultuoti visus ECB darbuotojus ir užtikrinti 
atitiktį. 

2.4 Duomenų teikimo sistema 

2014 m. ECB sukūrė organizacines ir technines struktūras ir įdiegė procesus, būtinus 
reguliariam ir ad hoc statistinių duomenų, reikalingų priežiūros uždaviniams vykdyti, 
rinkimui. 
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http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2014_np26_f.sign.pdf
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ECB Statistikos generaliniame direktorate įkurtas specialus Priežiūros statistikos 
skyrius, kuriam pavesta tvarkyti įvairius kiekybinėms rizikos ataskaitoms reikalingų 
duomenų srautus. Į šio skyriaus pareigas įeina iš visų prižiūrimų grupių ir atskirų 
įstaigų gautų duomenų tvarkymo valdymas, įskaitant priežiūrinių duomenų rinkimo 
koordinavimą, priėmimą, kokybės valdymą ir suderinimą. Įsigaliojus EBI techniniams 
įgyvendinimo standartams (TĮS) dėl priežiūrinės atskaitomybės labai padidėjo 
palyginamosios informacijos kiekis. 

Eiliškumo principas 

Pagal EBI sprendimą EBA/DC/090 kompetentingos institucijos privalo pateikti EBI 
visus pagal TĮS privalomus tam tikrų bankų duomenis aukščiausiu konsolidacijos 
lygiu. BPM atveju taikomas eiliškumo principas: įstaigos teikia duomenis NKI (jos 
pirmosios gauna priežiūrinę atskaitomybę), o NKI juos perduoda ECB. Tada ECB 
svarbių įstaigų duomenis perduoda EBI. 

Pagal šį principą ECB surenka, saugo ir persiunčia atitinkamus tiesiogiai ir 
netiesiogiai prižiūrimų įstaigų duomenis. Be to, jis rengia išvestinius statistinius 
duomenis ir (arba) rodiklius kiekybinio rizikos vertinimo sistemai ir siekia patenkinti 
kitus ECB statistikos ir analitinius poreikius. Apskritai priežiūrinės statistikos tvarkymo 
funkciją vykdantys padaliniai padeda ECB vykdyti bankų priežiūros funkciją ir 
prisideda prie tolesnio priežiūrinės informacijos tobulinimo ir derinimo glaudžiant 
bendradarbiaujant su EBI. 

ECB reglamentas dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo  

2014 m. buvo parengtas ECB reglamento dėl priežiūros finansinės informacijos 
teikimo projektas. 2015 m. kovo 17 d. priimtu reglamentu siekiama visam laikui 
pašalinti kai kurias spragas – pradėti teikti šiuo metu neteikiamus priežiūrinės 
atskaitomybės duomenis – ir padidinti dalyvaujančių valstybių narių duomenų 
palyginamumą. Pavyzdžiui, šiuo metu priežiūrinę finansinę informaciją privalo teikti 
tik tos įstaigos, kurios konsoliduotu lygmeniu taiko Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus (TFAS).  

ECB reglamentas parengtas siekiant įtvirtinti reikalavimą, kad reguliariai būtų 
teikiamos ir pagal nacionalinius apskaitos reikalavimus rengiamos konsoliduotos 
bankų ataskaitos, taip pat ir nekonsoliduotos ataskaitos (t. y. vieno juridinio asmens), 
laikantis KRR nuostatų. Reglamente atsižvelgta ir į proporcingumo principą – 
informaciją teikti privalančios įstaigos skirstomos pagal tai, ar jos yra priskirtos 
svarbioms ar mažiau svarbioms įstaigoms, ar jos atskaitomybę teikia konsoliduotu 
lygmeniu ar individualiai, ir ar jų visas turtas didesnis ar mažesnis už 3 mlrd. eurų 
(ribinė vertė, pagal kurią nustatoma įstaigos svarba). 

ECB reglamento nuostatomis nesiekiama, kad prižiūrimos grupės ir įstaigos keistų 
apskaitos standartus, pagal kuriuos jos rengia savo konsoliduotas ar metines 
ataskaitas; nekeičiami ir priežiūrinei atskaitomybei taikomi apskaitos standartai. Be 
to, vadovaujantis KRR, EBI buvo informuota, kad ECB, būdamas šiuo klausimu 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2015_13_f_sign.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_ecb_2015_13_f_sign.pdf
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kompetentinga institucija, pats spręs, kokius priežiūrinės finansinės atskaitomybės 
duomenis rinkti iš svarbių prižiūrimų grupių, kaip numatyta techniniuose įgyvendinimo 
standartuose dėl priežiūrinės atskaitomybės. Tai taikoma ir atskiriems juridiniams 
asmenims, ir bankams, kurie neteikia ataskaitų pagal TFAS. 

Nuo 2014 m. spalio 23 d. iki gruodžio 4 d. vyko viešos konsultacijos dėl šio 
reglamento projekto. Jų metu gauta pastabų iš 21 respondento.  

Bankų priežiūros duomenų sistema 

Priežiūrinius statistinius duomenis tvarkantys padaliniai savo funkcijoms vykdyti 
naudoja Bankų priežiūros duomenų sistemos (angl. SUBA) teikiamas priemones. 
Šioje naujoje sistemoje, sukurtoje glaudžiai bendradarbiaujant su NKI, ECB nustatė 
atitinkamus duomenų srautus ir parengė priežiūrinių bankinių duomenų ir 
metaduomenų rinkimo, laikymo, apdorojimo (įskaitant teisingumo patvirtinimą ir 
nuoseklumo patikrinimus), konfidencialumo apsaugos ir šių duomenų teikimo 
nustatytiems gavėjams procedūras. 

Ad hoc duomenų rinkimas  

Kita svarbi 2014 m. užduotis buvo sukurti nesuderintoms kategorijoms priskiriamų 
duomenų, t. y. duomenų, kuriems netaikomi EBI parengti techniniai įgyvendinimo 
standartai dėl priežiūros ataskaitų teikimo pagal KRR ir kurie atitinka maksimalaus 
suderinimo principą pagal KRR. Šie papildomi priežiūrinės atskaitomybės 
reikalavimai turėtų padėti parengti techniniuose įgyvendinimo standartuose 
numatytus duomenų rinkinius. Taip būtų užtikrinta, kad BPM turėtų visus jam 
reikalingus duomenis apie prižiūrimus subjektus.  

Vienas svarbiausių parengiamųjų darbų, vykdytų iki 2014 m. lapkričio mėn., buvo 
patikrinti, kiek apskritai duomenų rengiama įvairiose jurisdikcijose ir į tai atsižvelgti 
rengiant BPM rizikos vertinimo metodiką. Šiam tikslui buvo pradėti bandomieji darbai, 
kuriais padėtas pagrindas Priežiūros statistikos skyriaus vykdomoms 
nestandartizuotų duomenų rinkimo funkcijoms.  

Pamažu buvo atnaujinti duomenų perdavimo standartai ir procedūros, skirti ad hoc 
duomenų rinkinių apdorojimo, patvirtinimo ir teikimo sistemai.  

2.5 Informacinės technologijos 

Kuriant BPM buvo sukurtos šios IT priemonės:  

• Informacijos valdymo sistema (IVS) 
IVS yra pagrindinė JPG ir patikrinimus vietoje atliekančių specialistų grupėms 
skirta priemonė. Ji sudaro technines sąlygas suderintai ir nuosekliai kredito 
įstaigų priežiūrai užtikrinti. Ši sistema buvo ypač svarbi BPM veiklos pradžioje, 
nes padėjo užtikrinti, kad visos JPG taikytų vienodą metodiką ir standartus. Kad 
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IVS pradėtų veikti 2014 m. lapkričio mėn., didžiausias darbas buvo parengti 
mokymo programą visiems BPM bankų priežiūrą vykdysiantiems specialistams 
iš ECB ir NKI, kurių yra per 3 000. Dėl didžiulės surinktinos informacijos 
įvairovės ši sistema vis dar diegiama. 

• Duomenų rinkimas, duomenų kokybės valdymas ir analizė 
Pirmoji Bankų priežiūros duomenų sistemos (angl. SUBA) versija buvo išleista 
2014 m. liepos pabaigoje (žr. 2.4 skirsnį). Pagrindinis Bankų priežiūros 
duomenų sistemos projekto tikslas – sudaryti sąlygas ECB priimti konkrečius 
priežiūrinius duomenis XBRL formatu iš visų BPM šalių pagal EBI techninius 
įgyvendinimo standartus.  

• Priežiūros mokesčių surinkimo IT priemonė 
Buvo apibrėžti reikalavimai priežiūros mokesčių surinkimui skirtai IT priemonei. 
Juos apibrėžiant buvo atsižvelgta ir į viešų konsultacijų dėl ECB reglamento dėl 
priežiūros mokesčių projekto rezultatus. Sukurtas bankams skirtas savitarnos 
portalas, kuriame bankai gali tvarkyti savo mokestinius duomenis (vesti 
mokesčio apskaitą). Pirmuosius duomenis mokesčio subjektai per šį portalą 
galės pateikti jau 2015 m. pirmąjį ketvirtį. 2015 m. pradžioje pradėti ir mokesčio 
apskaičiavimui reikalingo techninio sprendimo kūrimo darbai, kad būtų galima 
parengti ir tvarkyti pirmąsias sąskaitas (jos turi būti pateiktos 2015 m. trečiąjį 
ketvirtį). 

• Bendradarbiavimo, darbo srautų ir informacijos valdymas 
Šiuo metu vykdomas prižiūrimų įstaigų kontaktinių duomenų ir galimų jų 
užklausų tvarkymo IT projektas; šiuo klausimu jau padaryta nemaža pažanga – 
2014 m. rugpjūčio mėn. pradėjo veikti pirmosios funkcijos. Norint pasirengti 
numatomam darbo krūvio padidėjimui dėl BPM, tikrinami infrastruktūros ir 
dokumentų valdymo sistemos pajėgumai. 

• Bendros IT tarnybos 
Kadangi gerokai padidėjo IT naudotojų skaičius, teko atitinkamai koreguoti ECB 
pajėgumus. 

Svarbiausia buvo užtikrinti visų NKI galimybę prisijungti prie ECBS ir 
Eurosistemos IT infrastruktūros („CoreNet“). Šis klausimas sprendžiamas 
pasitelkiant įvairias galimybes, pavyzdžiui, sukuriant nuolatines ar laikinas 
jungtis su atitinkamais NCB arba tiesioginę jungtį – pastarasis sprendimas bus 
įmanomas tik įdiegus naują „CoreNet“ infrastruktūros versiją (2015 m. pirmąjį 
ketvirtį). 

Kad svarbios įstaigos ir ECB galėtų siųsti konfidencialius el. laiškus ir 
dokumentus, atsižvelgiant į laiko apribojimus buvo nuspręsta el. laiškus siųsti 
naudojantis „Transport Layer Security“ (TLS4 protokolu). Šis protokolas 
diegiamas glaudžiai bendradarbiaujant su svarbiomis įstaigomis. 

                                                                    
4 „Transport Security Layer“ (TLS) – tai apsaugos priemonė, skirta apsaugoti el. laiškus, kurie siunčiami 

naudojantis viešuoju tinklu, pavyzdžiui, internetu. 
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2.6 Išsamus vertinimas 

2.6.1 Aprėptis, tikslai ir vykdymas 

BPM reglamente numatyto 130 bankų, kurie greičiausiai bus pripažinti svarbiais, 
išsamaus vertinimo mastas ir išsamumas iki šiol neturėjo precedento. Vertinimas 
pradėtas 2013 m. rudenį ir baigtas 2014 m. spalio 26 d., paskelbus jo rezultatus. Tai 
buvo svarbus BPM veiklos pradžios etapas, parodęs, kad naujoji sistema pajėgi 
įgyvendinti šį milžiniško masto projektą ir jį sėkmingai užbaigti per labai ribotą laiką 
(taip pat žr. 2014 m. spalio mėn. paskelbtą Suvestinę išsamaus vertinimo ataskaitą).  

Išsamus vertinimas buvo sudarytas iš dviejų dalių: turto kokybės peržiūros (TKP) ir 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Trys pagrindiniai tikslai buvo šie: 

• užtikrinti skaidrumą gerinant turimos informacijos apie bankų padėtį kokybę, 

• prireikus nustatyti ir įgyvendinti taisomąsias priemones, 

• stiprinti pasitikėjimą patikinant visus suinteresuotuosius subjektus, kad bankai iš 
esmės yra saugūs ir patikimi. 

TKP – tai bankų turto apskaitinės vertės tikslumo 
vertinimas konkrečiu momentu (šiuo atveju – 2013 m. 
gruodžio 31 d.). Jo rezultatai buvo panaudoti kaip 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis atspirties 
taškas. TKP pagal bendrą metodiką ir suderintas 
apibrėžtis atliko ECB kartu su NKI. Atliekant TKP buvo 
reikalaujama, kad bankų minimalus bendro 1 lygio 
nuosavo kapitalo pakankamumo rodiklis būtų 8 %. 
7 pav. parodyta schema leidžia geriau suprasti šios 
peržiūros mastą. 

Atliekant TKP buvo išsamiai įvertinta daugiau kaip 
800 konkrečių portfelių, arba 57 % bankų pagal riziką 
įvertinto turto.  

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis sudarė 
galimybes iš anksto patikrinti bankų mokumo 
atsparumą pagal du hipotetinius scenarijus, 
atsižvelgiant ir į naujus duomenis, gautus atlikus TKP. 
Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atliko 
dalyvaujantys bankai, ECB ir NKI, bendradarbiaudami 
su EBI. EBI kartu su ECB ir Europos sisteminės rizikos 
valdyba (ESRV) parengė visoje ES bendrą metodiką. 
Atliekant testavimą pagal bazinį scenarijų buvo 
taikomas reikalavimas, kad bankų bendro 1 lygio 
nuosavo kapitalo (CET 1) pakankamumo rodiklis būtų 
ne mažesnis kaip 8 %, o pagal nepalankų scenarijų – 
5,5 %. 

7 pav. 
Turto kokybės peržiūros mastas – pagrindiniai skaičiai 

 

 

daugiau
nei 119 
tūkst.

kredito gavėjų išsami 
analizė

apie 170
tūkst.

vienetų įkaitu priimto 
turto
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modeliai pačių bankų 
atliktiems atidėjinių 
skaičiavimams 
patikrinti

100
modelių kredito 

vertinimo korekcijų 
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TKP procese 
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/aggregatereportonthecomprehensiveassessmentexsum201410.lt.pdf
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Kad visi bankai, kuriuose buvo atlikta TKP ir testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis, būtų vertinami nuosekliai ir vienodai, ECB ekspertų grupės savarankiškai 
tikrino bankų ir NKI atlikto darbo kokybę. ECB palaikė glaudų ryšį su NKI, atsakė į 
daugiau kaip 8 000 klausimų dėl metodikos ir įgyvendinimo.  

ECB peržiūrėjo ir iš viso BPM perspektyvos patikrino rezultatus, lygindamas juos su 
kontroliniais rodikliais ir kartu su NKI nagrinėdamas iškilusius konkrečius klausimus. 
Prireikus ECB tikrino bankų pateiktų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
rezultatų kokybę ir juos koregavo, kad būtų užtikrinti pakankamai konservatyvūs 
rezultatai pagal bendrą metodiką ir būtų užtikrintos visiems vienodos sąlygos. Šiame 
kokybės užtikrinimo darbe dalyvavo daugiau kaip 100 ECB specialistų, kuriems 
talkino išorės ekspertai.  

2.6.2 Išsamaus vertinimo rezultatai  

Atlikus TKP, vertintų bankų turto apskaitinės vertės (pagal 2013 m. gruodžio 31 d. 
duomenis) bendra korekcijos suma buvo 47,5 mlrd. eurų.  

Šios korekcijos visų pirma buvo reikalingos dėl turto apskaitos kaupiamuoju 
pagrindu, ypač dėl specialių atidėjinių nemažmeninėms pozicijoms. Be to, suderinus 
neveiksnių pozicijų apibrėžtis taip, kad jos būtų palyginamos, ir išnagrinėjus, ar jos 
atitinka kriterijus, kad būtų pripažintos neveiksniomis pozicijomis, visų išsamiame 
vertinime dalyvavusių įstaigų bendra neveiksnių pozicijų vertė buvo 
padidinta135,9 mlrd. eurų (arba 18 %). Buvo ne tik tiesiogiai koreguojamos 
einamosios apskaitinės vertės, bet į TKP rezultatus buvo atsižvelgta ir apskaičiuojant 
bankų kapitalo pakankamumą pagal abu testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
hipotetinius scenarijus. 

Apskritai, atlikus išsamų vertinimą buvo nustatytas 24,6 mlrd. eurų kapitalo trūkumas. 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. dalyvaujantys bankai pasipildė kapitalą iš 
viso 57,1 mlrd. eurų, tad šia suma buvo sumažintas nustatytas kapitalo trūkumas. 
Įtraukus šias kapitalo priemones į apskaitą, bendras 13 bankų kapitalo trūkumas 
sumažėjo iki 9,5 mlrd. eurų. 

Visų 25 bankų, kuriuose nustatytas kapitalo trūkumas, kapitalo poreikis nurodytas 
4 lentelėje. 
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4 lentelė 
Bankai, kuriuose išsamaus vertinimo metu nustatytas kapitalo nepakankamumas  

Mikroprudencinės priežiūros I ir II GD 
Banko pavadinimas 

CET 1 rodiklio 
atskaitos vertė 

CET 1 rodiklis 
po TKP 

CET 1 rodiklis 
pagal bazinį 

scenarijų 

CET 1 rodiklis 
pagal 

nepalankųjį 
scenarijų 

Suvestinėje ataskaitoje 
nurodytas kapitalo trūkumas Suvestinėje 

ataskaitoje 
nurodytas 

tinkamo kapitalo 
papildymas iki 

2014 m. III ketv., 
grynoji vertė 
(mln. eurų) 

%  
(pagal riziką 

įvertintas 
turtas 

nepalankiu 
scenarijumi) (mln. eurų) 

Bankai, kurių 2013 m. pabaigoje fiksuotas kapitalo trūkumas buvo padengtas 2014 m. III ketv.1 

Cooperative Central Bank –3,7 % –3,7 % –3,2 % –8,0 % –13,5 % 1 169  1 500 

Bank of Cyprus 10,4 % 7,3 % 7,7 % 1,5 % –4,0 % 919 1 000 

Veneto Banca 7,3 % 5,7 % 5,8 % 2,7 % –2,8 % 714  740  

Banco Popolare 10,1 % 7,9 % 6,7 % 4,7 % –1,3 % 693  1 760  

Piraeus Bank 13,7 % 10,0 % 9,0 % 4,4 % –1,1 % 660  1 000  

Banca Popolare di Sondrio 8,2 % 7,4 % 7,2 % 4,2 % –1,3 % 318  340  

Münchener Hypothekenbank 6,9 % 6,9 % 5,8 % 2,9 % –2,6 % 229  410  

AXA Bank Europe 15,2 % 14,7 % 12,7 % 3,4 % –2,1 % 200  200  

C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,5 % –2,3 % 130  250  

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 9,2 % 8,4 % 8,3 % 5,2 % –0,3 % 130  760  

Liberbank 8,7 % 7,8 % 8,5 % 5,6 % –0,2 % 32  640  

Credito Valtellinese2 8,8 % 7,5 % 6,9 % 3,5 % –2,0 % 377  415  

Iš � viso           5 571  9 015  

Bankai, kuriuose 2013 m. pabaigoje fiksuotas kapitalo trūkumas, bet kurie gali jį sumažinti nedidindami kapitalo, taip pat ir pagal suvestinę išsamaus vertinimo ataskaitą1 

National Bank of Greece¹ 10,7 % 7,5 % 5,7 % –0,4 % –5,9 % 3 433  2 500  

Dexia3 16,4 % 15,8 % 10,8 % 5,0 % –0,6 % 340  – 

Nova Ljubljanska banka 16,1 % 14,6 % 12,8 % 5,0 % –0,5 % 34  – 

Nova Kreditna Banka Maribor 19,6 % 15,7 % 12,8 % 4,4 % –1,1 % 31  – 

Eurobank 10,6 % 7,8 % 2,0 % –6,4 % –11,9 % 4 630  2 860 

Iš � viso           8 468  5 360 

Bankai, kurių kapitalo trūkumas turi būti padengtas per 6–9 mėnesius kapitalo planuose išdėstytomis tam tinkamomis priemonėmis1 

Banca Popolare di Milano 7,3 % 6,9 % 6,5 % 4,0 % –1,5 % 684  520 

Banca Popolare di Vicenza 9,4 % 7,6 % 7,5 % 3,2 % –2,3 % 683  460 

Monte dei Paschi di Siena 10,2 % 7,0 % 6,0 % –0,1 % –5,6 % 4 250  2 140 

Banca Carige 5,2 % 3,9 % 2,3 % –2,4 % –7,9 % 1 835  1 020 

Banco Comercial Português 12,2 % 10,3 % 8,8 % 3,0 % –2,5 % 1 137  –10 

Oesterreichischer Volksbanken-Verbund  11,5 % 10,3 % 7,2 % 2,1 % –3,4 % 865  – 

permanent tsb 13,1 % 12,8 % 8,8 % 1,0 % –4,5 % 855  – 

Hellenic Bank 7,60 % 5,20 % 6,20 % –0,50 % –5,99 % 277  100 

Iš � viso           10 586  4 230 

VISŲ IŠVARDYTŲ BANKŲ            24 625  18 605 

1  Duomenys iš Suvestinės išsamaus vertinimo ataskaitos, ECB, 2014 m. spalio mėn. 
2  Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa (Credito Valtellinese) yra laikomas mažiau svarbia įstaiga, todėl pagal BPM yra ECB prižiūrimas netiesiogiai. Trūkumas 

jau padengtas tinkamomis priemonėmis. 
3  Atsižvelgiant į tai, kad ši įstaiga tvarkingai pertvarkoma pagal pertvarkymo planą ir turi valstybės garantiją, jai nėra prasmės pildyti kapitalą pagal išsamaus vertinimo rezultatus. 

Vien tik kapitalo trūkumą nurodantys skaičiai nepateikia viso vaizdo apie vertinimo 
rezultatus. Reikia įvertinti prognozuojamą kapitalo pokytį pagal viso išsamaus 
vertinimo (ir TKP, ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) rezultatus. Pagal 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis nepalankųjį scenarijų prognozuojama, kad iki 
2016 m. bankų bendras turimas kapitalas sumažės 215,5 mlrd. eurų (šis 
sumažėjimas sudarytų 22 % dalyvaujančių bankų turimo kapitalo), o pagal riziką 
įvertintas turtas padidės maždaug 860 mlrd. eurų; įtraukus visa tai į minimalius 
kapitalo reikalavimus visas poveikis kapitalui pagal nepalankųjį scenarijų būtų 
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262,7 mlrd. eurų. Dėl tokio poveikio kapitalui bendro 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis 
dalyvavusių bankų medianai 2016 m. sumažėjo 4,0 procentiniais punktais, nuo 12,4 
iki 8,3 %. 

3 diagrama 
Visas išsamaus vertinimo poveikis kapitalui (atlikus TKP ir testavimą pagal 
nepalankųjį scenarijų)  

(bendras nuosavas 1 lygio kapitalas, mlrd. eurų) 

 

1 TKP korekcija atskaičiavus mokesčių ir portfelio garantijų kompensavimo sumas 
Pastaba: Poveikis turimam ir reikalingam kapitalui skaičiuojamas nuo 2016 m. pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 
nepalankųjį scenarijų.  

Šie rezultatai rodo, kad nepalankusis scenarijus buvo pats sunkiausias iš visų iki šiol 
ES taikytų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų. Testuojant 
nepalankiausiomis sąlygomis makrofinansinius rodiklius buvo imamas ne dvejų, kaip 
anksčiau, bet trejų metų laikotarpis, todėl testas buvo santykinai sudėtingesnis. 

Bankų išsamaus vertinimo rezultatus paskelbus labai detaliose vertinimo rezultatų 
suvestinėse formose gerokai padidėjo bankų balansų skaidrumas. O reikalavimas, 
kad kapitalo trūkumą patiriantys bankai jį padengtų per šešis ar devynis mėnesius, 
priklausomai nuo trūkumo šaltinio, yra stiprus skatinamasis veiksnys balansui taisyti. 
Šios abi priemonės turėtų padėti stiprinti visų suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą 
euro zonos bankų sistemos pagrindų tvirtumu. 

Daugiau apie tolesnius veiksmus po išsamaus vertinimo rašoma 3.1 skirsnyje.  
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3 BPM įgyvendinimas  

Praėjus metams po BPM reglamento įsigaliojimo, 2014 m. lapkričio 4 d. ECB oficialiai 
pradėjo vykdyti jam pavestus priežiūros uždavinius. 2014 m. spalio 26 d. paskelbti 
išsamaus vertinimo rezultatai buvo atspirties taškas tolesniems veiksmams, ir tai 
savaime suprantama, bet šiame veiklos etape buvo vykdomi ir kiti svarbūs darbai: 
rengiamasi priežiūriniam darbui 2015 m., tobulinama visų horizontaliųjų ir 
specializuotųjų paslaugų metodika, kuriama bendradarbiavimo su NKI dėl mažiau 
svarbių įstaigų priežiūros sistema. 

3.1 Veiksmai po išsamaus vertinimo  

Išsamus vertinimas suteikė BPM labai daug vertingų duomenų ir kokybinės 
informacijos apie ECB tiesiogiai prižiūrimas įstaigas. Tad JPG įgijo tvirtą pagrindą 
nuo 2014 m. lapkričio 4 d. pradėti vykdyti priežiūros funkcijas.  

Pirmas darbas, kurį JPG turėjo nuveikti po galutinių išsamaus vertinimo rezultatų 
paskelbimo, – visus reikalingus rezultatus ir duomenis panaudoti savo kasdienėje 
veikloje. Per šį keleto mėnesių laikotarpį JPG nuodugniai su įstaigomis aptarinėjo 
šiuos labai detalius rezultatus.  

3.1.1 2015 m. įgyvendintinų PTVP sprendimų rengimas 

ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų išsamaus vertinimo rezultatai buvo panaudoti 
vykdant kredito įstaigų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (PTVP). Pagal PTVP 
rezultatus sprendžiama, ar reikia imtis papildomų priežiūrinių priemonių, pavyzdžiui, 
nustatyti papildomų reikalavimų prižiūrimam subjektui dėl konkrečių nuosavų lėšų, 
informacijos pateikimo ar likvidumo (taip pat žr. 3.2 skirsnį). 

2 ramsčio priemonės, kurių bankai privalėjo imtis pagal PTVP sprendimus, buvo 
skiriamos atsižvelgiant į dviejų tipų rezultatus: i) visus metus vykdant kasdienę 
priežiūrą nustatytus trūkumus ir ii) išsamaus vertinimo metu nustatytus trūkumus. Šie 
rezultatai yra vieni kitus papildantys, nes išsamiu vertinimu nebuvo siekta nustatyti 
visų rūšių riziką – pavyzdžiui, likvidumo rizika buvo vertinama tik vykdant kasdienę 
priežiūrą.  

Veiksmų po išsamaus vertinimo buvo imamasi ne tik dėl kiekybinių vertinimo 
rezultatų. Pavyzdžiui, nustatyta nemažai atvejų, kai bankai negalėjo pateikti TKP 
atlikti reikalingų duomenų, nes jų duomenų sistemose buvo struktūrinių trūkumų. 
Tokių trūkumų, visų pirma, buvo nustatyta tose įstaigose, kurios neseniai susijungė 
su kitais bankais arba įsigijo kitų bankų. Todėl JPG savo planuose numatė, kad reikia 
skubiai imtis priemonių tokių bankų sistemoms tobulinti.  



ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 48 

3.1.2 Poveikis bankų 2014 m. finansinėms ataskaitoms  

TKP kiekybiniai rezultatai turėjo būti kuo labiau perteikti bankų finansinėse 
ataskaitose. Pagrindiniai TKP metu nustatyti trūkumai susiję su:  

• pozicijų perklasifikavimu iš veiksnių į neveiksnias ir atidėjiniais atskiroms kredito 
byloms, peržiūrėtoms vykdant TKP;  

• kolektyvinių atidėjinių tvarka ir su tuo susijusių atidėjinių modeliais ar procesais; 

• kredito vertinimo koregavimo (angl. CVA) modeliais ir procesais. 

Siekdamas bendro sutarimo, ECB nuodugniai tarėsi su didžiausiomis audito 
įmonėmis, kaip geriausia būtų bankų finansinėse ataskaitose perteikti įvairius TKP 
rezultatus; po to JPG kai kuriuos klausimus derino su pačiais bankais. 

2014 m. gruodžio mėn. JPG susitiko su atitinkamų bankų atstovais ir aptarė 
taisomųjų priemonių įgyvendinimo ir rizikos ribojimo ar apskaitos korekcijų klausimus. 
Visoms TKP dalyvavusioms įstaigoms buvo pateikta galutinių TKP rezultatų (pagal 
tipą ir portfelį) santrauka ir papildomos informacijos apie atskirų kredito bylų peržiūros 
rezultatus.  

Iki 2015 m. sausio pabaigos bankai siuntė ECB rašytinius paaiškinimus, kaip ketina 
įgyvendinti jiems nustatytas taisomąsias priemones. 2015 m. sausio mėn. JPG 
kreipėsi į išorės / teisės aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių su prašymu pateikti 
nepriklausomą išvadą įvairias klausimais ir dėl pasiūlytų priemonių. Galiausiai, JPG 
vykdė priežiūrinius tikrinimus, kad galėtų akylai stebėti, kaip bankai įgyvendina po 
TKP nustatytas priemones, ir prireikus taikytų priežiūrines priemones ar kitokius 
informacijos pateikimo reikalavimus.  

3.1.3 Kapitalo planai 

Atlikus išsamų vertinimą nustatyta, kad 25 bankų kapitalo pakankamumo rodikliai 
neatitinka nustatytų minimalių normatyvų (8 % bendram 1 lygio nuosavam kapitalui 
(CET 1) pagal TKP ir testavimų nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų 
ir 5,5 % bendram 1 lygio nuosavam kapitalui – pagal nepalankųjį scenarijų). Šių 
bankų buvo paprašyta per dvi savaites nuo rezultatų paskelbimo pateikti kapitalo 
planus, kuriuose būtų nurodyta, kaip bus panaikinti trūkumai.  

Bankai kapitalo trūkumą, nustatytą atlikus turto kokybės peržiūrą arba testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų, turi padengti per šešis 
mėnesius, o nustatytą atlikus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal 
nepalankųjį scenarijų – per devynis mėnesius. Šis šešių arba devynių mėnesių laikas 
skaičiuojamas nuo išsamaus vertinimo rezultatų paskelbimo 2014 m. spalio mėn. 

Kaip buvo nurodyta per išsamų vertinimą, bankai savo kapitalą turėtų stiprinti, kad 
atitiktų nustatytus normatyvus, pirmiausia iš privačių finansavimo šaltinių, pavyzdžiui:  

• nepaskirstytojo pelno;  
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• premijų mažinimo;  

• naujų paprastųjų akcijų emisijų;  

• pakankamai geros kokybės neapibrėžtojo kapitalo;  

• tam tikro turto pardavimo rinkos kainomis arba pagal riziką įvertinto turto 
mažinimo, susijusio su restruktūrizavimo planais, suderintais su Europos 
Komisija.  

Visi bankai, turėję pateikti kapitalo planus, pateikė juos per dvi savaites nuo rezultatų 
paskelbimo. JPG įvertino, ar kapitalo planuose nurodytos trūkumo mažinimo 
priemonės atitinka nustatytus kriterijus ir ar jų užtenka trūkumui padengti; reikalui 
esant, buvo nurodyta įtraukti papildomų priemonių. 

2014 m. gruodžio mėn. Priežiūros valdyba susipažino su bankų, kuriuose buvo 
nustatytas kapitalo trūkumas, galutiniais kapitalo planais ir JPG parengtais 
atitinkamais siūlymais. Tada pagal juos buvo rengiami PTVP sprendimai. ECB bankų 
priežiūros srities padaliniai ir toliau atidžiai prižiūrės, kaip kapitalo planai 
įgyvendinami per bankams skirtą šešių arba devynių mėnesių laikotarpį.  

3.1.4 Taisomųjų priemonių stebėsena 

JPG įvertino visų suplanuotų kapitalo priemonių įgyvendinamumą, gyvybingumą ir 
patikimumą. Daugeliu atveju diskusijos su bankais vyko keletą kartų. Prireikus 
įstaigos buvo informuojamos, kokios kapitalo plano priemonės įtrauktos į PTVP 
sprendimus. Buvo pradėta šių priemonių įgyvendinimo stebėsena (vykdant kasdienę 
atitinkamos įstaigos priežiūrą). JPG stebėjo, kaip šios priemonės įgyvendinamos, 
nuolat diskutuodamos su bankais, tam tikrais atvejais į šį dialogą įtraukdamos 
esamas priežiūros institucijų kolegijas. 

JPG ne tik stebėjo kapitalo planuose numatytų priemonių įgyvendinimą, bet ir atidžiai 
tikrino, ar bankų finansinėje atskaitomybėje atsižvelgiama į TKP rezultatus. Prireikus 
su auditoriais ir bankų vadovais buvo aptariamos papildomos apskaitos nuostatos, o 
riziką ribojančios nuostatos buvo įtrauktos arba į bankų finansinę atskaitomybę, arba 
į PTVP sprendimus. Galiausiai, JPG su bankais aptarė galimas priemones visiems 
kitiems nustatytiems trūkumams šalinti.  

3.1.5 Darbas dėl nacionalinėms institucijoms paliktos pasirinkimo teisės 
ir veiksmų laisvės 

Kitas svarbus dalykas, kurį atskleidė išsamaus vertinimo rezultatai, susijęs su KRD 
IV pakete nacionalinėms institucijoms palikta pasirinkimo teise ir veiksmų laisve. 
Nustatyta, kad nuostatos dėl pasirinkimo teisės ir veiksmų laisvės daro stiprų poveikį 
kai kurių bankų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo kokybei ir lemia tai, kad skirtingose 
valstybėse narėse jo apibrėžtis nevienoda.  
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Tokiomis nuostatomis valstybėms narėms arba atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms suteikiama teisė pačioms rinktis, kokias reguliavimo taisykles taikyti. Tai 
reiškia, kad iki 2014 m. lapkričio mėn. taisyklės buvo pasirenkamos nacionaliniu 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad išsamus vertinimas buvo atliekamas pagal tuo metu 
galiojusius teisės aktus, kapitalo pakankamumo rodikliai (jie vertinimo metu buvo 
lyginami su nustatytais normatyvais siekiant nustatyti, ar yra pakankami) buvo 
apskaičiuojami pagal NKI pasirinktą metodiką. Taigi, anksčiau šalyje priimti 
sprendimai (pvz., nustatant laipsniškai diegiamus atskaitymų iš bendro 1 lygio 
nuosavo kapitalo procentinius dydžius) darė ir tebedaro poveikį kapitalo sudėčiai ir 
kokybei. Visa tai lemia didžiulius skirtumus. Ypač skiriasi tai, kiek pavieniai bankai 
pasinaudoja pereinamosiomis nuostatomis dėl 1 lygio nuosavo kapitalo koregavimo.  

Buvo sudaryta speciali darbo grupė, kuriai pavesta nuodugniai išnagrinėti, kokį 
poveikį turi pasirinkimo teisė ir veiksmų laisvė, kuria naudojasi NKI, ir informuoti apie 
tai Priežiūros valdybą. 

3.2 Pasirengimas priežiūrinei veiklai 2015 m.  

Iki 2014 m. pabaigos buvo sėkmingai baigti du reikšmingi pasirengimo priežiūrinei 
veiklai 2015 m. etapai:  

• parengti PTVP sprendimų, kuriuos reikės įgyvendinti 2015 m., projektai; 

• parengti 2015 m. strateginis ir veiklos planai ir nustatyti svarbiausi BPM 
prioritetai.  

3.2.1 PTVP sprendimai 

PTVP yra visaapimantis, kartą per metus atliekamas vertinimas, kurio pagrindinis 
tikslas – įsitikinti, kad ne tik bankų kapitalo ir likvidumo rodikliai, bet ir jų vidinis 
valdymas, strategija ir procesai yra tinkami ir pakankami prisiimamai rizikai valdyti ir 
jos sukeltiems nuostoliams padengti. 

PTVP yra pagrindinė priežiūros priemonė, skirta pačiai įvairiausiai rizikai valdyti 
atsižvelgiant į kasdienės priežiūros, patikrinimų vietoje ir kitokios priežiūrinės veiklos 
rezultatus. Taikant PTVP, priežiūrą vykdantys asmenys turi įgaliojimus skirti įvairias 
priemones, pavyzdžiui, nustatyti papildomus kapitalo ir likvidumo reikalavimus ir 
keisti rizikos valdymo praktiką. Šios priemonės bankams skiriamos priimant PTVP 
sprendimą.  

Kadangi iki 2014 m. lapkričio 4 d. ECB priežiūros uždavinių nevykdė, 2014 m. 
parengti, bet 2015 m. įgyvendintini PTVP sprendimai buvo priimti neeiline tvarka: 

• perimdamas priežiūros funkcijas, ECB rengė PTVP sprendimus, kad būtų 
atsižvelgta į daugumą NKI atlikto PTVP išvadų;  
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• PTVP sprendimai buvo daugiausia grindžiami kokybiniais ir kiekybiniais 
išsamaus vertinimo rezultatais ir prireikus banko kapitalo planų vertinimu. 

PTVP sprendime dėl kapitalo nustatoma, kokio dydžio kapitalo reikia, atsižvelgiant į 
įstaigos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, kad būtų užtikrintas patikimas bet 
kokios rūšies rizikos padengimas pagal išsamaus vertinimo nustatytus minimalius 
reikalavimus. Vienas iš sudėtingiausių dalykų 2014 m. rengiant 2015 m. 
įgyvendintinus PTVP sprendimus buvo tas, kad reikėjo suderinti pagal skirtingą 
nacionalinę metodiką nustatytus įvairiausius kapitalo pakankamumo reikalavimus 
tiek, kad būtų užtikrintas pakankamas privalomo turėti kapitalo dydžio ir jo kokybės 
nuoseklumas visame BPM. 

Siekdamos nuspręsti, ar įtraukti kurį nors konkretų likvidumo reikalavimą į 2015 m. 
įgyvendintinus PTVP sprendimus, JPG peržiūrėjo ir išnagrinėjo NKI siūlomus 
sprendimus ir jų išvadas dėl likvidumo ir finansavimo rizikų. Tais atvejais, kai rizika 
buvo reikšminga, JPG nusprendė nustatyti papildomus kiekybinius arba kokybinius 
reikalavimus. Vienas iš sunkumų rengiant sprendimus dėl likvidumo buvo tas, kad 
skirtingose valstybėse narėse taikomi labai skirtingi minimalūs likvidumo reikalavimai 
ir kad ne visos NKI yra nustačiusios privalomus reikalavimus.  

2015 m. įgyvendintini PTVP sprendimai buvo pradėti derinti dar gerokai prieš 
2014 m. lapkričio 4 d. Šį darbą organizavo JPG. PTVP sprendimų rengimo procesas 
buvo svarbus ir organizaciniu požiūriu: labiau subūrė JPG, paskatinto jas dalytis 
informacija ir keistis nuomonėmis, kiekvienai JPG suteikė daugiau priežiūros srities 
žinių ir praplėtė akiratį. Prireikus buvo šaukiamos priežiūros institucijų kolegijos, 
kuriose dalyvavo ir EBI. 

2016 m. įgyvendintini PTVP sprendimai bus rengiami kitaip. ECB bankų priežiūros 
srities padaliniai, pasinaudodami NKI sukaupta patirtimi ir geriausia praktika, parengė 
bendrą metodiką. Ji išdėstyta Priežiūros žinyne ir aprašyta Bankų priežiūros vadove; 
siekiant patikrinti jos veiksmingumą ir nustatyti, ką dar reikėtų tobulinti, šiuo metu ji 
testuojama vietoje (taip pat žr. 3.3 skirsnį).  

BPM priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas, taip pat EBI gairės dėl bendros 
priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo tvarkos ir metodikos apima:  

• rizikos vertinimo sistemą (RVS), pagal kurią įvertinamas kredito įstaigų rizikos 
lygis ir rizikos valdymo priemonės ir dėl kurios JPG intensyviai dirbo su 
horizontaliosiomis tarnybomis – vykdė kiekvieno aspekto testavimą vietoje, kad 
nustatytų galimus probleminius metodikos klausimus ir juos išspręstų; 

• įstaigų vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (VKPVP) ir vidaus 
likvidumo pakankamumo vertinimo proceso (VLPVP) išsamią peržiūrą; 

• kapitalo ir likvidumo kiekybinio vertinimo metodiką, taikomą kredito įstaigų 
kapitalo ir likvidumo poreikiams įvertinti atsižvelgiant į rizikos vertinimo 
rezultatus.  
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3.2.2 2015 m. strateginių ir veiklos planų sudarymas  

PTVP rezultatai atlieka svarbų vaidmenį ir sudarant strateginius ir veiklos planus. 
Visų pirma, nuo jų tiesiogiai priklauso prižiūrimoje įstaigoje ir už jos ribų vykdomos 
veiklos mastas ir išsamumas.  

Įgyvendinant 2015 m. priežiūros prioritetus – juos Priežiūros valdyba patvirtino 
2014 m. lapkričio mėn. – bus derinami vertikalieji ir horizontalieji priežiūros metodai, 
nemažai dėmesio bus skiriama teminėms peržiūroms. Kiekvieno svarbaus banko 
priežiūrai sudaroma priežiūros analizės programa, kurioje, remiantis priežiūros 
prioritetais ir atsižvelgiant į konkrečios kredito įstaigos rizikos profilį bei sisteminę 
svarbą, apibrėžiama pagrindinė to banko priežiūros veikla, kuri bus vykdoma rizikai 
stebėti ir nustatytiems trūkumams šalinti. Priežiūros analizės programose 
planuojama: 

• JPG vykdoma kasdienė priežiūros veikla; 

• patikrinimai vietoje; 

• vidaus modelių analizė.  

Priežiūros analizės programų rengimas 2015 m. pradėtas parengiamuoju laikotarpiu 
ir baigtas 2014 m. gruodžio mėn. Bendrą JPG ir ECB horizontaliųjų tarnybų darbą 
koordinavo ECB Priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo skyrius (žr. 
3.3.1 skirsnį). 

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. JPG viduje vyko intensyvios diskusijos dėl kiekvienos 
svarbios įstaigos priežiūros analizės programos sudarymo. Kadangi NKI turi 
sukaupusios didelę patirtį priežiūros srityje ir gerai išmano svarbių įstaigų riziką, 
rengiant priežiūros analizės programas buvo pasinaudota jų žiniomis. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą išteklių paskirstymą ir nuosekliai griežtą visų svarbių įstaigų 
priežiūrą, priežiūros intensyvumas įvairiose kredito įstaigose bus skirtingas 
priklausomai nuo tikimybės, kad rizika taps reikšminga, ir nuo jos poveikio tai įstaigai 
bei visai sistemai.  

Visose priežiūros analizės programose numatyta ir reguliari veikla, kuri bus vykdoma 
kiekvienais metais nepriklausomai nuo ekonominės aplinkos. 2015 m. priežiūros 
analizės programose numatyta: 

• teminė veikla, atitinkanti 2015 m. priežiūros prioritetus;  

• į konkrečią įstaigą nukreipta JPG veikla.  

Ši veikla planuojama pagal riziką ir laikantis proporcingumo principo. Svarbios 
įstaigos skirstomos pagal rizikos kategorijas. Pagal šias kategorijas nustatomas 
priežiūros intensyvumo lygis, priklausantis nuo įstaigos rizikos lygio, įstaigos dydžio ir 
sudėtingumo. Kiekvienoje rizikos kategorijoje priklausomai nuo priežiūros 
intensyvumo lygio sudarytas tam tikras veiklų paketas ir nustatytas jų dažnumas. 
Visa tai įtraukta į priežiūros analizės programas; šiuo paketu nustatomas minimalus 
kiekvienos svarbios įstaigos priežiūros intensyvumo lygis. 
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3.3 Metodikos visoms horizontaliosioms ir specializuotosioms 
tarnyboms nustatymas 

Vienas svarbių BPM tikslų – sukurti vienodas bankų priežiūros ir reguliavimo sąlygas 
visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. ECB horizontalieji ir specializuotieji 
skyriai:  

• padeda derinti priežiūros metodus;  

• skatina bankų priežiūroje naudoti intervencinius metodus; 

• intensyvina bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą BPM viduje ir išorėje. 

Siekiant didesnio suderinimo, dėmesys telkiamas į tas sritis, kuriose nacionalinės 
taisyklės ir praktika skiriasi. Dėl to ECB bankų priežiūros srities padaliniai renka 
informaciją apie atskirose šalyse taikomą priežiūros praktiką, rengia standartus, 
testuoja ir toliau tobulina suderintas priežiūros metodikas, vykdo kokybės užtikrinimo 
peržiūras, vertina įgyvendintų veiksmų ir priemonių efektyvumą. 

Kad būtų nesunku keistis informacija ir sklandžiai koordinuoti ECB bankų priežiūros 
srities padalinių ir NKI veiksmus, kiekviename horizontaliajame ir specializuotajame 
skyriuje buvo sukurti ekspertų tinklai iš ECB bankų priežiūros srities darbuotojų ir 
dalyvaujančių valstybių narių NKI atstovų. Tokiais tinklais padidinamos galimybės 
pasinaudoti NKI turimomis žiniomis, užtikrinama geriausia praktika, aukšti standartai 
ir nuoseklus politikos priėmimas.  

3.3.1 Planavimas  

ECB priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo skyrius atsakingas už 
bendrą BPM strateginį ir veiklos planavimą. Jis stebi BPM strateginių tikslų 
įgyvendinimą ir jo priežiūros darbą glaudžiai bendradarbiaudamas su kolegomis iš 
ECB bankų priežiūros srities. 

Sudarant strateginį planą, šis skyrius vadovauja kitų metų BPM priežiūros prioritetų 
nustatymo procesui ir nustato minimalų metinės priežiūros veiklos intensyvumo lygį 
atsižvelgdamas į įstaigų rizikos profilį ir jų sisteminį poveikį bei temines sritis, kurioms 
skiriamas priežiūros prioritetas.  

Rengiant veiklos planus, šis skyrius padeda JPG rengti kiekvienos svarbios 
tiesiogiai ECB prižiūrimos grupės priežiūros analizės programas – taip priežiūros 
prioritetai paverčiami konkrečiomis priežiūros užduotimis, atitinkančiomis nustatytą 
minimalų priežiūros intensyvumo lygį. Be to, skyrius koordinuoja kasdienės priežiūros 
(dokumentinės priežiūros), patikrinimų vietoje ir vidaus modelių analizės planavimą. 

Be to, Planavimo skyriui pavesta vykdyti BPM strateginių tikslų ir nustatytų metinių 
priežiūros uždavinių įgyvendinimo stebėseną. Šiuo tikslu jis pradėjo kurti 
stebėsenos priemones, pavyzdžiui, įvairiems ECB bankų priežiūros srities 
padaliniams skirtas pažangos ataskaitas, informacijos sistemas vadovams, pvz., 
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strateginio valdymo lenteles. Šios priemonės suteikia labai svarbios informacijos, kad 
būtų priimami motyvuoti valdymo sprendimai; jos svarbios ir JPG ir ECB bankų 
priežiūros srities darbuotojams, pagal priežiūros analizės programas atliekantiems 
patikrinimus vietoje ir vidaus modelių analizes. 

3.3.2 Metodikos ir standartų rengimas 

Siekiant veiksmingų priežiūros rezultatų būtina taikyti kuo naujesnę priežiūros 
metodiką ir standartus. Priežiūros metodika nuolat tobulėja. Pirmiausia todėl, kad 
tarptautinius standartus nustatančios institucijos derina finansinį reguliavimą visame 
pasaulyje, ir todėl, kad ir ES nenutrūkstamai dirbama, kad būtų taikomas visiems 
bendras taisyklių sąvadas. ECB siekia ne tik tobulinti savo metodiką pagal geriausią 
priežiūros praktiką, bet ir būti pavyzdžiu šioje srityje.  

Todėl ECB metodikos ir standartų rengimo skyrius ne tik kuria priežiūros metodikas ir 
standartus, bet ir padeda dalyvaujančių valstybių narių NKI vienodai juos taikyti. 

Be to, šis skyrius bendradarbiauja su EBI ir kitomis tarptautinėmis standartus 
kuriančiomis institucijomis, pavyzdžiui, Bazelio bankų priežiūros komitetu, kad būtų 
išvengta dubliavimo ir užtikrinta maksimali sinergija. Kita šio skyriaus funkcija – rengti 
ir tobulinti Priežiūros žinyną (žr. 2.2.1 skirsnį).  

PTVP metodikos tobulinimas 

Šiuo metu PTVP metodika testuojama vietoje siekiant įgyti praktinės patirties ir 
nustatyti tobulintinas sritis. 
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8 pav. 
PTVP metodikos testavimo vietoje (svarbiose įstaigose) programa 5 

 

 

Programa vykdoma beveik pusėje visų prižiūrimų svarbių įstaigų, joje tiesiogiai 
dalyvauja daugiau kaip 120 ECB bankų priežiūros srities darbuotojų. 

Pagrindiniai testavimo vietoje programos tikslai yra šie: 

• koreguoti ir derinti metodiką bei pradėti praktiškai taikyti 2015 m. PTVP 
procedūras;  

• sudaryti sąlygas priežiūros specialistams susipažinti su jų prižiūrimais bankais, 
įsisavinti ir pradėti taikyti naują metodiką, sistemą ir ataskaitas (mokymasis 
testuojant); 

                                                                    
5  Lietuva testavimo vietoje programoje nedalyvauja.  

• 57 svarbios įstaigos
• 120 asmenų, dirbančių Mikroprudencinės priežiūros I, II, III ir IV generaliniuose 

direktoratuose
• visapusiškas NKI įsitraukimas ir žinių perdavimas
• praktikoje taikoma metodika su bendra IT platforma, duomenimis, procesais ir 

procedūromis
• ryšių kanalų sukūrimas vykdomai priežiūrai palaikyti
• patvirtinta metodika 2015 m. PTVP sprendimui priimti
• nuodugni visų su kapitalu susijusių rizikos rūšių, likvidumo rizikos, vidaus valdymo, 

rizikos valdymo ir veiklos modelio analizė pagal atskiras rizikos rūšis 
• prioritetinių sričių nustatymas užtikrinant nuolatinį metodikos tobulinimą
• bendros ECB IT priežiūros platformos (IVS) sukūrimas ir naudojimas; žinių bazės ir 

dokumentų saugyklos sukūrimas iki 2015 m. PTVP sprendimo

Prieš
• 18 šalių
• 18 priežiūros institucijų
• 18 skirtingų metodikų
• 18 EBI gairių išaiškinimų
• skirtingi kiekybiniai 

rodikliai
• skirtingos ekspertinio 

vertinimo gairės
• nevienodas kiekybinio ir 

kokybinio vertinimo 
santykis

• ne visada toliaregiškas

2014 m. rugsėjis
• Priežiūros valdyba 

patvirtina pirmą PTVP 
metodiką testavimui
vietoje atlikti

Testavimas vietoje

2015 m. kovas
• nauja patobulinta ir 

visapusiškai praktikoje 
taikoma metodika, 
visiškai patvirtinta
2015 m. PTVP 
sprendimui priimti

Po
• 19 šalių
• Bendras priežiūros 

mechanizmas
• 1 BPM metodika
• 1 bendra IT sistema
• nuoseklus EBI gairių 

aiškinimas
• visiška atitiktis EBI 

gairėms
• suderinti kiekybiniai 

rodikliai
• suderintos ekspertinio 

vertinimo gairės
• suderintas kiekybinio ir 

kokybinio vertinimo 
santykis

• pagrįstas geriausios 
praktikos pavyzdžiais 
visoje ES

• empiriškai pagrįstas ir 
perspektyvus

• vienodai aiškinamas ir 
suprantamas (bendri 
mokymai)
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• pagerinti naudojimąsi Informacijos valdymo sistema (IVS) ir ataskaitomis: 

• padedant JPG ir (arba) NKI, nustatyti geriausią praktiką; 

• įdiegti veiksmingus ir tvarius horizontaliųjų skyrių, JPG ir NKI tarpusavio ryšių 
palaikymo kanalus ir procesus. 

Vykdant testavimo vietoje programą testuojamas Priežiūros žinynas (jame PTVP 
skirtas visas skyrius) – ir ne tik techniniu bei metodiniu požiūriu, bet ir praktiškai. Šiuo 
tikslu Metodikos ir standartų rengimo skyrius IVS visiškai suderino su PTVP, surengė 
PTVP metodikos mokymus keliems šimtams ECB ir NKI priežiūros specialistų ir 
įvedė į IVS daug aukštos kokybės duomenų, kad ši metodika būtų kuo veiksmingiau 
taikoma. 

Šio skyriaus 2015 m. programoje numatytas PTVP metodikos įdiegimas ir, 
bendresne prasme, Priežiūros žinyno atnaujinimas pagal aukščiausius standartus.  

3.3.3 Rizikos analizė  

Rizikos analizės skyrius: 

• vykdo bendros rizikos aplinkos dalyvaujančiose valstybėse narėse pokyčių 
stebėseną;  

• atlieka tolesnę išsamią rizikos analizę, apimdamas platų rizikos kategorijų ir 
temų spektrą; 

• padeda JPG vykdyti priežiūros funkcijas; 

• nustato, kokių priežiūrinių ataskaitų reikia ECB bankų priežiūros srities 
padaliniams; 

• administruoja tokių ataskaitų reikalavimo įtraukimo į teisės aktus ir atitinkamų jų 
pataisų procesą; 

• atlieka kiekybinio poveikio studijas. 

Rizikos tendencijų ir naujausių pokyčių nustatymas 

Rizikos analizės skyrius reguliariai vykdo nuodugnią rizikos analizę ir padeda kitoms 
tarnybos teikdamas jiems naujausią informaciją apie dalyvaujančių valstybių narių 
bankininkystės sektoriui poveikį darančią riziką ir jo silpnąsias puses. Jis laiku 
nustato daugeliui bankų įtaką darančias tendencijas, naujausius pokyčius ir naujas 
rizikas; šie duomenys reikalingi tolesniam priežiūros procesui. Glaudžiai 
bendradarbiaudamas su NKI šis skyrius atliko pirmąjį pagrindinių tik bankams 
būdingų ir horizontalių rizikos veiksnių vertinimą dalyvaujančiose valstybėse narėse.  

Remiantis šiuo vertinimu buvo nustatyti BPM priežiūros prioritetai 2015 m. Remiantis 
vertinimo išvadomis buvo išskirti konkretūs prioritetai ir nustatytos svarbiausios JPG 
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rizikos vertinimo sritys. Į šį vertinimą buvo atsižvelgta ir rengiant Rizikos analizės 
skyriaus 2015 m. darbo planą, kuriame numatyta tolesnė konkrečių rizikos rūšių 
analizė. 

Informaciniai svarbių įstaigų aprašai  

2014 m. dirbdamas kartu su kitais ECB bankų priežiūros srities padaliniais Rizikos 
analizės skyrius parengė Priežiūros valdybai skirtus informacinius svarbių įstaigų 
aprašus ir koordinavo šių aprašų įgyvendinimą ir kokybės užtikrinimą. Informaciniai 
aprašai skirti informuoti Priežiūros valdybą ir padėti jai priimti sprendimus. Šie 
aprašai – tai trumpi dviejų lapų pranešimai apie kiekvieną svarbią įstaigą. Juose 
pateikiami kiekybiniai duomenys iš pagal teisės aktus privalomų teikti ataskaitų ir 
rinkos duomenų teikėjų pateikta informacija, taip pat naujausi kokybiniai priežiūriniai 
duomenys – JPG išvados apie bankų praktiką ir riziką. 

Kol pirmieji informaciniai aprašai apie visas svarbias institucijas dar nebuvo pateikti 
Priežiūros valdybai, koordinuodamas taikymo testą, kuriuo buvo siekiama nustatyti ir 
pašalinti duomenų rengimo proceso trūkumus ir su duomenimis susijusias 
problemas, Rizikos analizės skyrius rėmėsi ECB statistikos žiniomis. Be to, Rizikos 
analizės skyrius surengė apie 50 mokomųjų užsiėmimų, skirtų supažindinti ECB 
bankų priežiūros srities padalinių vadovus ir JPG su šiais informaciniais aprašais ir jų 
vaidmeniu tokius aprašus rengiant. 

Norėdamas pateikti Priežiūros valdybai apibendrintą svarbių įstaigų visumos vaizdą, 
Rizikos analizės skyrius parengė apibendrintą informacinį aprašą, kuriame pateikti 
suvestiniai balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys, rizikos rodikliai ir jų 
tendencijos.  

Kaip parodė ankstesnės finansinės krizės, būtent būsto paskolos sukėlė sisteminę 
riziką, todėl Rizikos analizės skyrius, palaikydamas ryšį su NKI, parengė trumpus 
informacinius nacionalinių būsto paskolų rinkų ir su tuo susijusių produktų aprašus. 

Konkrečios šalies rizikos ad hoc analizė 

Rizikos analizės skyrius parengė Priežiūros valdybai ir vyriausiems ECB bankų 
priežiūros srities padalinių vadovams keletą rizikos, kuri gresia svarbioms įstaigoms 
dėl jų pozicijų konkrečiose šalyse (pvz., Rusijos Federacijoje, Ukrainoje), ad hoc 
analizių. Jis taip pat analizavo dalyvaujančių valstybių narių bankų investicijas į jų 
buveinės valstybės vyriausybės obligacijas. 

3.3.4 Vidaus modeliai  

Vidaus modelių skyrius derina vidaus modelių, pagal kuriuos apskaičiuojami 
minimalūs kapitalo pakankamumo reikalavimai (I ramsčio), peržiūros metodiką ir 
procesus ir užtikrina jų nuoseklumą. Pagrindiniai projektai, kuriuos šis skyrius 
įgyvendino 2014 m., aprašyti toliau. 
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Vidaus modelių apžvalga  

Vidaus modelių apžvalgos procesas buvo inicijuotas 2014 m. rugsėjo mėn. siekiant 
surinkti pagrindinius kokybinius ir kiekybinius duomenis, reikalingus: 

• nustatyti Vidaus modelių skyriaus kelerių metų veiklos prioritetus ir parengti jo 
veiklos planus (pvz., įvertinti svarbių įstaigų plėtros planus); 

• vidaus modelius suskirstyti į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į turimą 
kokybinę informaciją apie taikomą metodiką; 

• atlikti preliminarų skirtingose šalyse taikomų priežiūros metodų palyginimą (pvz., 
skirtinga papildomų priežiūros priemonių taikymo praktika) ir kuo anksčiau 
nustatyti galimus netinkamus metodus. 

Žvelgiant plačiau, atliekant šią apžvalgą buvo surašyti visi šiuo metu vidaus modelius 
naudojantys bankai ir sužinota, kokia bendro kapitalo pakankamumo reikalavimo 
dalis apskaičiuojama taikant vidaus modelius. 

5 lentelė 
Bankų nuosavų lėšų pakankamumo reikalavimų dalis, apskaičiuota taikant vidaus 
modelius 

Orientaciniai skaičiai, gauti iš COREP ir SPE duomenų 

Rizikos rūšis Bankų, naudojančių vidaus 
modelius, skaičius 

viso nuosavų lėšų 
poreikio, %  

pagal vidaus modelius apskaičiuoto nuosavo 
lėšų poreikio % pagal rizikos kategorijas  

kredito 68 84,1 % 53,3 % 

operacinė 21 9,4 % 46,4 % 

rinkos 37 5,1 % 59,8 % 

kredito vertinimo 
koregavimas 9 1,4 % 39,2 % 

 

Modelio tvirtinimo procesas 

Vienas iš svarbiausių Vidaus modelių skyriaus tikslų – užtikrinti, kad kredito įstaigų 
vidaus modelių vertinimas priežiūros požiūriu būtų patikimas ir nuoseklus.  

2014 m. jis parengė modelių patvirtinimo tvarką, kurioje nustatė, kokių procedūrų 
reikia laikytis suteikiant įstaigoms leidimą (kaip nustatyta KRR) taikyti vidaus 
modelius skaičiuojant minimalius kapitalo pakankamumo reikalavimus. Suderinta 
patvirtinimo tvarka padės padidinti nuoseklumą ir taip užtikrins visiems vienodas 
veiklos sąlygas. 

Lyginamoji analizė 

Pagal KRD IV kompetentingos institucijos privalo bent kartą per metus palyginti su 
vidaus modeliais (išskyrus dėl operacinės rizikos) susijusią priežiūros ir bankinę 
praktiką ir įvertinti jos nuoseklumą. Be to, kas dvejus metus Bazelio bankų priežiūros 
komitetas atliks savanorišką patikrinimą stebėsenos tikslais; nors iš pradžių buvo 
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planuota tikrinti tik didmenines pozicijas, ši nuodugni ir reguliariai vykdoma 
stebėsena, kai BBPK baigs prekybos knygos kapitalo standartų pagrindų peržiūrą, 
gali būti išplėsta ir gali būti tikrinami ir mažmeniniai / MVĮ portfeliai ir prekybos knygos 
pozicijos.  

ECB bankų priežiūros srities padaliniai jau dalyvavo EBI ir BBPK veikloje; ilgainiui 
visas BPM prisidės prie šios veiklos. Tokių lyginamųjų analizių rezultatai gali 
paskatinti imtis tam tikrų priežiūros veiksmų, tokių kaip modelių analizė, parametrų 
koregavimas ir specialių papildomų reikalavimų ar minimalių kapitalo ribų 
nustatymas. Be to, jie atlieka svarbų vaidmenį vykdant nuolatinę modelių stebėseną, 
kurios rezultatai bent kartą per metus pateikiami priimant PTVP sprendimus. 

Pagrindinės įvairių suinteresuotųjų subjektų pareigos BPM aprašytos 6 lentelėje. 

6 lentelė 
Pagrindinių pareigų pasiskirstymas atliekant lyginamąją analizę 

 NKI  JPG Vidaus modelių skyrius  

1. Duomenų kokybės 
patikrinimas 

Duomenų kokybės 
patikrinimą atlieka kartu 
su EBI / BBPK 

Rezultatus aptaria 
telekonferencijose su NKI  

2. Preliminarus įvertinimas / 
EBI ataskaita apie 
konkrečius bankus 

Teikia pastabas JPG / 
Vidaus modelių skyriui 
apie pirmuosius 
rezultatus  

Gauna pastabas iš NKI apie 
pirmuosius rezultatus 

Apskaičiuoja ir teikia 
pirmuosius rezultatus / 
gauna pastabas iš NKI 

3. Pokalbiai / apsilankymas 
vietose    

4. Kompetentingų institucijų 
vertinimas 

Rengia / dalyvauja kartu 
su JPG / Vidaus modelių 
skyriumi 

Rengia / dalyvauja kartu su 
NKI / Vidaus modelių skyriumi 

Pasirinktinai rengia / 
dalyvauja kartu su NKI / 
JPG 

5. Taisomieji veiksmai    

6. Galutinė ataskaita   
Padeda rengti galutinę 
ataskaitą 

 

3.3.5 Krizių valdymas 

Krizių valdymo skyrius turi kelias pareigas, kurias vykdo ir prieš tai, kai įstaigos būklė 
pradeda blogėti, ir kai ji blogėja. Krizių valdymo skyrius sistemingai dalyvauja: 

• peržiūrint svarbių įstaigų gaivinimo planus;  

• nustatant standartus ir užtikrinant nuoseklų gaivinimo planų vertinimą;  

• taikant ankstyvosios intervencijos priemones. 

Skyrius teikia ekspertų paramą ir informaciją JPG krizių valdymo klausimais, ypač dėl 
prižiūrimų įstaigų gyvybingumo. Jeigu prižiūrima įstaiga laikoma žlungančia arba 
galinčia žlugti, skyrius veikia kaip tarpininkas bendradarbiaujant su pertvarkymo 
institucijomis. Skyrius taip pat teikia konsultacijas ir pagalbą kitiems ECB bankų 
priežiūros srities padaliniams su mažiau svarbiomis įstaigomis susijusiais klausimais.  

http://www.bis.org/bcbs/publ/d305.htm
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Krizių prevencijos metodika  

Rengdamas krizių prevencijos metodiką ECB bankų priežiūros srities padaliniams, 
šis skyrius aktyviai dalyvauja EBI vykdomame standartų rengimo ir reglamentavimo 
darbe, papildant Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą ir Bendro pertvarkymo 
mechanizmo reglamentą. Skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvauja ir kituose 
forumuose, pavyzdžiui, Finansinio stabilumo taryboje (FST). 

3.3.6 Priežiūros politika  

Aktyviai dalyvaudamas Europos ir tarptautiniuose forumuose ECB daro reikšmingą 
įtaką diskusijoms priežiūros reglamentavimo srityje. Priežiūros politikos skyrius 
laikosi tarptautinės reglamentavimo ir priežiūros darbotvarkės ir aktyviai prisideda 
prie jos įgyvendinimo, ir remdamasis praktine priežiūros patirtimi koordinuoja BPM 
pozicijas dėl vidaus ir tarptautinės politikos. 

Šis skyrius padeda JPG joms vykdant svarbių įstaigų priežiūrą ir palaiko ryšius su 
kitais ECB darbuotojais padėdamas NKI vykdyti tiesioginę mažiau svarbių įstaigų 
priežiūrą; skyrius konsultuoja, kaip teisingai taikyti atitinkamas Europos taisykles ir 
tarptautinius priežiūros standartus bei principus siekiant suvienodinti jų taikymą 
bankų sąjungai priklausančiose šalyse. Šiuo tikslu skyrius sukūrė vidinę „dažniausiai 
užduodamų klausimų“ (DUK) apie BPM duomenų bazę, kurioje priežiūros pareigūnai 
gali rasti ECB ekspertų atsakymus į panašius ar naujus praktinius klausimus, 
susijusius su vidine priežiūros metodika ir atitinkamais Europos teisės aktais; tai 
papildo EBI parengtą priemonę „Single Rulebook Q&A”. Be to, skyrius 
bendradarbiauja ir su ES, ir su tarptautinėmis institucijomis. Jis padeda JPG sudaryti 
ir atnaujinti bendradarbiavimo sutartis su priežiūros institucijų kolegijomis. Skyrius 
užmezga ryšius ir koordinuoja bendradarbiavimą su nedalyvaujančiomis valstybėmis 
narėmis ir su ES nepriklausančiomis valstybėmis, pavyzdžiui, sudarydamas 
susitarimo memorandumus.  

3.3.7 Makroprudenciniai uždaviniai 

BPM reglamento 5 straipsnyje ECB iškelti konkretūs uždaviniai dėl Europos teisės 
aktuose (KRD IV ir KRR) numatytų makroprudencinių priemonių. 

Pagrindinė atsakomybė už makroprudencinių priemonių įgyvendinimą tenka 
nacionalinėms kompetentingoms arba paskirtosioms institucijoms. ECB turi teisę 
taikyti didesnius reikalavimus kapitalo rezervui ir griežtesnes priemones, negu taiko 
nacionalinės kompetentingos ar paskirtosios institucijos; tokiu atveju su 
pastarosiomis turi būti konsultuojamasi. Jei pirmoji priemones siūlo nacionalinė 
institucija, privaloma konsultuotis su ECB. 

Tokiems atvejams ECB nustatė atitinkamas procedūras. Nepriklausomai nuo to, ar 
iniciatyva prasideda ECB, ar nacionaliniu lygmeniu, Priežiūros valdyba turėtų 
parengti pasiūlymą, atsižvelgdama į atitinkamų ECB struktūrų ir komitetų (pvz., 
Finansų stabilumo komiteto, kurio posėdžiuose atstovaujama ir BPM) indėlį. 
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Valdančioji taryba, griežtai laikydamasi terminų, priima sprendimą dėl Priežiūros 
valdybos pasiūlymo jį patvirtindama, iš dalies pakeisdama arba atmesdama. Be to, 
Valdančioji taryba gali savo iniciatyva prašyti Priežiūros valdybos pateikti pasiūlymą 
dėl didesnių reikalavimų taikymo makroprudencinėms priemonėms.  

Siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai derinama mikroprudencinė ir 
makroprudencinė politika ir kad būtų numatyti atitinkami analitiniai aspektai, kartą per 
ketvirtį vyksta bendri Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos posėdžiai 
(Makroprudencinis forumas), kuriuose aptariami makroprudenciniai klausimai. 
Pirmasis tokio forumo posėdis įvyko 2014 m. lapkričio mėn. 

Mikroprudencinių ir makroprudencinių uždavinių vykdymui koordinuoti ECB viduje ir 
visiems politikos pasiūlymams aptarti buvo sudarytas vidaus komitetas 
(Makroprudencinio koordinavimo grupė). Šiai grupei analitinę pagalbą ir savo 
pastabas teikia kiti ECB padaliniai (ir centrinio banko funkcijas vykdantys, ir bankų 
priežiūros srities padaliniai). Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas 
ir Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinis direktoratas šiai 
grupei teikia sekretoriato pagalbą. 

3.4 Leidimai  

2014 m. lapkričio 4 d. ECB tapo kompetentinga įstaiga visoms dalyvaujančiose 
valstybėse narėse veikiančioms kredito įstaigoms, įgaliota išduoti ir panaikinti bankų 
veiklos leidimus ir vertinti kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimus (BPM kontekste 
bendrai vadinamos „bendromis procedūromis“). ECB taip pat yra atsakingas už 
svarbių kredito įstaigų valdymo organų narių tinkamumo ir kompetencijos vertinimą ir 
už teisės vykdyti veiklą visoje ES, turint veiklos leidimą vienoje valstybėje narėje, 
(paso) suteikimo tvarką.  

Dauguma Priežiūros valdybos priimamų sprendimų yra susiję su leidimų išdavimu ir 
tinkamumo bei kompetencijos vertinimu. ECB privalo užtikrinti, kad sprendimai dėl 
leidimų išdavimo atitiktų bendro taisyklių sąvado reikalavimus. ECB Leidimų skyrius 
rengia tokius sprendimus kartu su NKI. ECB siekia suderinti bendrųjų procedūrų 
taikymo ir tinkamumo ir kompetencijos vertinimo tvarką. 

Metodika ir veiksmų sekos schemos  

Konsultuodamasis su NKI ir kitais ECB padaliniais Leidimų skyrius parengė išsamias 
leidimų išdavimo procedūrų metodikas, išaiškindamas visus etapus ir vaidmenis. 
Leidimų išdavimo procedūros parengtos remiantis NKI patirtimi ir ištekliais, taikant ir 
centralizuotus procesus ir procedūras, kad būtų užtikrintas rezultatų nuoseklumas.  

Informacijos valdymo sistemoje (IVS) sukurtas specialus leidimų išdavimo portalas 
palengvina keitimąsi informacija tarp NKI ir ECB. Veiksmų sekos schemos, per kurias 
inicijuojamos visos leidimų išdavimo procedūros, užtikrina bendras sąsajas ir darbinę 
erdvę rengti pasiūlymus Priežiūros valdybai ir Valdančiajai tarybai dėl sprendimų 
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projektų. Darbų sekos schemos padeda užtikrinti proceso vientisumą ir griežtų 
terminų laikymąsi. 

Nebaigtų procedūrų vertinimas  

Prieš ECB pradedant vykdyti jam pavestus priežiūros uždavinius, NKI buvo 
paprašytos iki 2014 m. rugsėjo 4 d. informuoti ECB apie visas pradėtas priežiūrines 
procedūras, kurios iki 2014 m. lapkričio 4 d. greičiausiai nebus baigtos, įskaitant 
leidimų išdavimo procedūras. Nuo 2014 m. rugsėjo 4 d. iki lapkričio 4 d. buvo 
reguliariai atnaujinama informacija apie tokias nebaigtas procedūras. 

Iš viso ECB buvo pranešta apie 220 nebaigtų leidimų išdavimo procedūrų. 
Vadovaudamasis iš anksto nustatytais kriterijais Leidimų skyrius įvertino visas 
nebaigtas procedūras, apie kurias buvo pranešta, kad būtų tinkamai pasiruošta, jeigu 
ECB nuspręstų šias procedūras perimti. Priežiūros valdyba nusprendė perimti tik 
vieną nebaigtą leidimo išdavimo procedūrą – dėl kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių, 
dėl kurių procedūra pradėta, svarbos ir sudėtingumo. Visas kitas nebaigtas leidimų 
išdavimo procedūras, apie kurias buvo pranešta, baigs vykdyti atitinkamos NKI, 
vadovaudamosi BPM teisės aktais. 

Leidimų išdavimo procedūros, apie kurias pranešta 2014 m.  

Per laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. pradžios ECB buvo oficialiai 
pranešta apie 21 bendrą procedūrą (septynios procedūros susijusios su bankų 
veiklos leidimų išdavimu, devynios – dėl kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių, trys – dėl 
bankų veiklos leidimų panaikinimo ir dvi – dėl pasibaigusio veiklos leidimo galiojimo), 
taip pat apie 149 kitas procedūras (115 – dėl tinkamumo ir kompetencijos, 34 – 
teisės vykdyti veiklą visoje ES, turint veiklos leidimą vienoje valstybėje narėje, (paso) 
suteikimo procedūros). 

7 lentelė 
Leidimų išdavimo procedūros nuo 2014 m. lapkričio 4 d. 

 

Veiklos 
leidimų 
išdavimas 

Pasibaigęs 
veiklos 
leidimų 
galiojimas 

Veiklos 
leidimų 
panaikinimas 
(NKI) 

Veiklos 
leidimų 
panaikinimas 
(ECB) 

Kvalifikuo-
tosios 
akcijų 
paketo 
dalys 

Tinkamumas 
ir 
kompeten-
cija 

Paso 
suteikimas  

ECB perduotos bendros 
procedūros  7 2 3 – 9 115 34 

Nebaigtos (2015 m. 
sausio 2 d. 
duomenimis) 7 2 2 – 8 76 1 

 

Visas septynias ECB praneštas veiklos leidimų išdavimo procedūras inicijavo įvairių 
dalyvaujančių valstybių narių NKI. Dauguma veiklos leidimų išdavimo procedūrų 
susijusios su tos pačios svarbios prižiūrimos įstaigos, turinčios padalinių daugelyje 
Europos šalių ir už jos ribų, restruktūrizavimu. Numatoma, kad veiklos leidimų 
išdavimo procedūros užtruks ilgai, vidutiniškai iki vienų metų. 
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Abi procedūras dėl pasibaigusio veiklos leidimo galiojimo ir visas tris dėl veiklos 
leidimo panaikinimo inicijavo skirtingų dalyvaujančių valstybių narių NKI. Visos 
procedūros dėl veiklos leidimų panaikinimo susijusios su kredito įstaigų 
restruktūrizavimu, o abi procedūros dėl pasibaigusio veiklos leidimo galiojimo 
susijusios su nedidelėmis, mažiau svarbiomis įstaigomis (viena pardavė savo 
bankinės veiklos dalį kitai įstaigai, o kita restruktūrizavo veiklą). 

Dalis ECB perduotų procedūrų dėl kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių susijusios su tos 
pačios prižiūrimos svarbios įstaigos, dėl kurios pradėta dauguma veiklos leidimų 
išdavimo procedūrų, restruktūrizavimu.  

ECB gavo gana daug pranešimų apie kompetencijos ir tinkamumo tikrinimo 
procedūras. Ataskaitiniu laikotarpiu penkiolikos dalyvaujančių valstybių narių NKI 
pradėjo 115 kompetencijos ir tinkamumo tikrinimo bylų. ECB yra saistomas 
nacionalinių įstatymų, į kuriuos perkeltos Europos teisės nuostatos ir minimalieji 
reikalavimai dėl valdybos narių tinkamumo. Todėl kompetencijos ir tinkamumo 
procedūroms taikomi labai įvairūs metodai ir terminai, o tai reiškia, kad ECB 
sudėtinga nustatyti visiems vienodą ir suderintą tvarką. Glaudžiai bendradarbiaujant 
su NKI žengti pirmieji žingsniai rengiant veiksmų planą, kaip geriau suderinti 
reikalavimus šioje srityje. 

3.5 Vykdymo užtikrinimas, sankcijų skyrimo procedūros ir 
pranešimai apie pažeidimus  

3.5.1 Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrimo įgaliojimai 

Pagal BPM reglamentą ir BPM pagrindų reglamentą vykdymo užtikrinimo ir 
sankcijų skyrimo įgaliojimai ECB ir NKI skirstomi priklausomai nuo įtariamo 
pažeidimo pobūdžio, atsakingo asmens ir taikytinos priemonės.  

ECB administracines sankcijas skiria ir vykdymo užtikrinimo priemonių imasi tais 
atvejais, kai prižiūrimos svarbios įstaigos pažeidžia atitinkamus tiesiogiai taikomus 
ES teisės aktus, įskaitant ECB reglamentus ar sprendimus. Jei pažeidimą padaro 
prižiūrimos mažiau svarbios įstaigos, ECB administracines sankcijas skiria ir 
vykdymo užtikrinimo priemonių imasi tais atvejais, kai pažeidžiami ECB reglamentai 
ar sprendimai, kuriuose nustatytos mažiau svarbių įstaigų pareigos ECB atžvilgiu. Be 
to, ECB gali kreiptis į NKI, kad jos pradėtų procedūras tinkamų sankcijų skyrimui 
kitais atvejais užtikrinti (pvz., skirtų sankcijas fiziniams asmenims, nepinigines 
sankcijas, sankcijas už nacionalinės teisės aktų, kuriais perkeliamos atitinkamos ES 
direktyvos, pažeidimus) arba pasinaudotų joms pagal nacionalinę teisę suteiktais 
vykdymo užtikrinimo įgaliojimais.  

Tik NKI kompetencijai priskiriami įgaliojimai skirti sankcijas ir naudotis joms suteiktais 
vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, jei pažeidimai susiję su prižiūrimomis mažiau 
svarbiomis įstaigomis (išskyrus už ECB reglamentų ar sprendimų, kuriuose 
nustatytos mažiau svarbių įstaigų pareigos ECB, pažeidimus) ir jei pažeidžiami 
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nacionalinės teisės aktai, kuriais nėra įgyvendinamos ES direktyvos arba 
įgyvendinamos ES direktyvos, nesusijusios su ECB priežiūros uždaviniais.  

Nuo 2014 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. pradžios nebuvo pradėta nė viena vykdymo 
užtikrinimo ar sankcijų skyrimo procedūra. 

3.5.2 Pranešimai apie pažeidimus 

Pagal BPM reglamentą ir BPM pagrindų reglamentą ECB privalo užtikrinti, kad būtų 
sukurta veiksminga sistema bet kokiam asmeniui turėti galimybę pranešti apie 
prižiūrimų įstaigų arba kompetentingų institucijų (įskaitant ir ECB) padarytus 
atitinkamų ES teisės aktų, patenkančių į ECB priežiūros uždavinių vykdymo sritį, 
pažeidimus.  

ECB parengė pranešimų apie pažeidimus 
mechanizmą, tenkinantį būtinus duomenų apsaugos ir 
konfidencialumo reikalavimus. Pagrindinis pranešimų 
apie pažeidimus kanalas yra struktūruota interneto 
platforma, į kurią galima patekti iš ECB bankų 
priežiūros interneto svetainės.  

Nuo 2014 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. pradžios gauta 
vienuolika pranešimų apie pažeidimus: iš jų septyni 
gauti per interneto platformą, kiti pranešimai gauti 
paštu arba el. paštu. 

Patikrinus gautus pranešimus nustatyta, kad trys iš jų 
susiję su ECB priežiūros uždaviniais. Kiti buvo 
neaktualūs, nes buvo susiję su nacionalinio lygio 
klausimais, nepatenkančiais į ECB kompetenciją 
priežiūros srityje. Trys aktualūs pranešimai buvo susiję 
su įtariamais svarbių prižiūrimų įstaigų padarytais 

pažeidimais ir buvo perduoti atitinkamoms JPG, kad jos imtųsi reikiamų veiksmų. 

3.6 Patikrinimai vietoje 

ECB centralizuotų patikrinimų vietoje skyriaus tikslas – gerinti patikrinimų vietoje 
priežiūrą stiprinant ECB ir NKI patikrinimų grupių bendradarbiavimą. Toliau aprašyti 
skyriaus tikslai ir veiksmai, kurių buvo imtasi 2014 m. šiems tikslams pasiekti. 

• Skatinti griežtesnę priežiūrą 
Kadangi patikrinimas vietoje yra labiausiai intervencinis priežiūros vykdymo 
būdas, pirmojo patikrinimo vietoje planas 2015 metams jau parengtas. Jis buvo 
rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su NKI, kurios tam skiria daugiausiai 
savo specialistų. Šiame plane numatyta iš ECB ir NKI specialistų sudaryti 
patikrinimų grupes, taip pat vykdyti tarpvalstybines misijas. Be NKI atliekamų 
patikrinimų vietoje gana daug jų inicijuos ir ECB.  

4 diagrama 
Pranešimų apie pažeidimus pateikimo kanalai 

 

 

Internetu
64 %

Kitais kanalais
36 %

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/breach/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/breach/html/index.en.html
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• Skatinti reikalavimų suderinimą 
Skyrius parengė bendrą patikrinimų vietoje metodiką, kurią testavo NKI. 
Siekiant užtikrinti vienodą patikrinimų vietoje metodikos taikymą bus tikrinamas 
visų patikrinimo ataskaitų nuoseklumas. 

• Rengti metodiką, pagalbines priemones, stiprinti specialistų kompetenciją 
Siekiant diegti Priežiūros žinyną, kelios ECB koordinuojamos darbo grupės 
rengė patikrinimų vietoje metodikas. Buvo surengta keletas mokomųjų 
užsiėmimų bendros patikrinimų vietoje metodikos taikymo klausimais. Juose 
ypač daug dėmesio buvo skiriama toms NKI, kurios turi nedaug patikrinimų 
vietoje patirties. NKI specialistams buvo duotos naudoti patikrinimų vietoje 
ataskaitų formos. Kartu su NKI kuriama IT pagalbinė priemonė, kuria ECB galės 
naudotis vykdydamas nuolatinę patikrinimų vietoje stebėseną. 

3.7 Priežiūros kokybės užtikrinimas 

Vienas iš ECB Priežiūros kokybės užtikrinimo skyriaus tikslų – didinti ECB bankų 
priežiūros srities padalinių kompetentingumą ir darbo nuoseklumą. Jis siekia padėti 
užtikrinti, kad visos JPG bankus – ir svarbius, ir mažiau svarbius – vertintų vienodai, 
kartu laikydamosi ir proporcingumo principo. Todėl skyrius: 

• užtikrina, kad visa BPM taikoma metodika tinkamai naudojama ir nuolat 
tobulinama; 

• nustato dalyvaujančių valstybių narių geriausios praktikos pavydžius ir skatina 
jais sekti;  

• nustato BPM vidaus priežiūros procesuose kylančią riziką ir trūkumus.  

2014 m. buvo dedama daug pastangų siekiant apibrėžti kokybės užtikrinimo 
strategiją, procesus ir metodiką (visa tai išdėstyta Priežiūros žinyne) ir taip pasiekti, 
kad visi ECB bankų priežiūros srities padaliniai ir NKI kokybės užtikrinimo tvarką 
taikytų vienodai. 

3.8 ECB vykdoma priežiūrinė stebėsena ir netiesioginė 
mažiau svarbių įstaigų priežiūra  

Kaip pažymėta 2.2.4 skirsnyje, 2014 m. pasiekta puikių rezultatų kuriant priežiūrinės 
stebėsenos ir netiesioginės mažiau svarbių įstaigų priežiūros veiklos sistemą. 

3.8.1 Bendradarbiavimo vykdant mažiau svarbių įstaigų priežiūrą sistema 

2014 m. sukurta ECB ir NKI bendradarbiavimo sistema – svarbiausias dalykas 
siekiant veiksmingo sistemos funkcionavimo. 
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Aukštesniojo rango vadovų tinklas, į kurį įeina visų NKI ir Mikroprudencinės 
priežiūros III GD specialistai, yra ta vieta, kur iškeliami centrinės vadovybės 
pasiūlymai ir aptariami svarbiausi klausimai, iškylantys NKI vykdant kasdienę mažiau 
svarbių įstaigų priežiūrą. Reguliariai vykstančiuose posėdžiuose, kurių du jau įvyko 
2014 m., šis tinklas padeda Priežiūros valdybai vykdyti priežiūrinės stebėsenos ir 
mažiau svarbių įstaigų priežiūros uždavinius. Šiuos daugiašalius posėdžius papildė 
dvišaliai vizitai į atskiras šalis ir kitokie kontaktai, todėl ECB vadovai turėjo galimybę 
su atskiromis NKI aptarti jų šalyse iškilusius klausimus.  

Bendravimas ekspertų lygiu taip pat viena iš svarbiausių bendradarbiavimo formų – 
Mikroprudencinės priežiūros III GD darbuotojai gali įgyti patirties ir žinių apie 
konkrečią šalį, NKI gali pasidalyti savo patirtimi. Buvo sudarytos kiekvienai konkrečiai 
šaliai skirtos informacijos tarnybos, padedančios vykdyti dvišalį bendradarbiavimą su 
NKI. Kita veikla – tai NKI atstovų apsilankymai techniniais klausimais, darbo grupių 
sudarymas, seminarų, kuriuose dalyvavo įvairių NKI atstovai, organizavimas. Ateityje 
techninis bendradarbiavimas ir keitimasis specialistais tarp ECB ir NKI arba tarp 
dviejų NKI bus vykdomas kaip priemonė toliau stiprinti darbo santykius, dalytis 
geriausia praktika ir kurti bendrą priežiūros kultūrą. 

3.8.2 Priežiūrinė sebėsena 

ECB Priežiūrinės stebėsenos skyriaus dėmesio centre – priežiūros praktikos ir 
rezultatų nuoseklumas. Jo veikla grindžiama pirmiau aprašytais ekspertų forumais ir 
bendradarbiavimu su NKI. Šioje srityje ECB gali taikyti tokias konkrečias teisines 
priemones, kurias ECB gali taikyti šioje srityje: rengti gaires, priimti reglamentus arba 
duoti bendro pobūdžio nurodymus NKI. Jei reikia užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros 
standartų taikymą, ECB gali priimti sprendimą perimti tiesioginę vienos ar keleto 
mažiau svarbių įstaigų priežiūrą.  

Svarbi priežiūrinės stebėsenos darbo dalis – iš NKI gautų pranešimų peržiūra. Nuo 
2014 m. lapkričio 4 d. ECB gauna ex ante pranešimus iš NKI apie reikšmingas 
procedūras ir reikšmingus sprendimų dėl didelio prioriteto mažiau svarbių įstaigų 
projektus. ECB vaidina patariamąjį vaidmenį ir gali prašyti, kad NKI toliau vertintų tam 
tikrus reikšmingos procedūros ar projekto aspektus.  

Buvo įsteigtas centrinis pranešimų centras, į kurį siunčiami pranešimai ir kuris 
užtikrina, kad šie pranešimai būtų apdorojami struktūriškai ir laiku, dalyvaujant 
atitinkamiems priežiūros specialistams. Ši tvarka sėkmingai taikoma jau nuo lapkričio 
4 d., kai BPM pradėjo veiklą.  

Be to, pasirengimo BPM veiklai laikotarpiu Mikroprudencinės priežiūros III GD 
organizavo svarbios informacijos apie mažiau svarbių įstaigų sektorių ir apie NKI 
taikomą priežiūros metodiką rinkimą. Šios ex post ataskaitos (kaip priešprieša 
ex ante pranešimams) bus nuolat renkamos ir 2015 m. Kartu su informacija pagal 
ad hoc užklausas, apsilankymais šalyse ir pranešimų procedūra, šios ataskaitos yra 
svarbus informacijos šaltinis, leidžiantis įvertinti, ar nuosekliai taikomi aukšti 
priežiūros standartai ir ar visoje BPM panašiose situacijose gaunami panašūs 
rezultatai.  
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Kai dėl mažiau svarbių įstaigų priimami sprendimai, susiję su bendromis 
procedūromis (pvz., veiklos leidimų išdavimo ir panaikinimo, kvalifikuotųjų akcijų 
paketo dalių įsigijimo), Mikroprudencinės priežiūros III GD prisideda prie vidinio tokių 
sprendimų tvarkymo. 

Ateityje ECB atliks tikslinius NKI praktikos palyginimus, kad nustatytų geriausius 
pavyzdžius, ir vykdys temines priežiūros praktikos peržiūras. Jų išvados bus 
panaudotos kuriant bendrus priežiūros standartus ir NKI skirtas rekomendacijas, 
kurie atitiks bendrąją BPM metodiką ir bus proporcingai taikomi mažiau svarbių 
įstaigų priežiūrai. Rengiant tokias metodikas NKI aktyviai dalyvaus per anksčiau 
minėtą bendradarbiavimo sistemą. Bendri standartai ir rekomendacijos papildys 
gaires, reglamentus ir bendro pobūdžio nurodymus. 

3.8.3 Mažiau svarbių įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų sektorių priežiūrinė 
stebėsena 

ECB sukūrė ir pavienių mažiau svarbių įstaigų (institucinio lygmens), ir viso mažiau 
svarbių įstaigų sektoriaus priežiūrinės stebėsenos, kuri vykdoma per NKI, sistemą. 
Priežiūrinės stebėsenos pobūdis priklauso nuo to, koks prioritetas įstaigai suteiktas – 
taip tiesiogiai laikomasi proporcingumo principo. Jeigu pagal rizikingumą ir sisteminį 
poveikį bankas priskirtas didelio prioriteto įstaigoms, vykdydamas institucinio 
lygmens priežiūrinę stebėseną ECB gali vertinti jo valdymą, verslo modelius, riziką ir 
rizikos kontrolės priemones, o vidutinio ir mažesnio prioriteto bankams tenka 
proporcingai mažesnė tokio vertinimo dalis, priklausomai nuo turimų duomenų. 
Vykdant priežiūrinę stebėseną neapsiribojama atskiromis mažiau svarbiomis 
įstaigomis, bet vykdoma ir sektoriaus arba kelių sektorių lygmenyje – tai ypač svarbu 
turint galvoje, kad kai kuriose valstybėse narėse mažiau svarbių įstaigų tarpusavio 
sąveika labai stipri, net jei formaliai jos ir nepriklauso tai pačiai grupei. 

Teminės peržiūros, sutelktos į strategiškai svarbias temas pagal priežiūros planavimo 
ciklą ir į kitas pasirinktas temas, pavyzdžiui, konkrečias rizikos sritis, yra dar viena 
svarbi mažiau svarbių įstaigų institucinio ir sektorinio lygmens priežiūrinės 
stebėsenos dalis. Peržiūra gali būti kiekybinė ir (arba) kokybinė. 2014 m. buvo 
pradėtos dvi peržiūros: viena susijusi su institucinėmis apsaugos užtikrinimo 
sistemomis, kita – su skirtingų apskaitos standartų poveikiu nustatant mažiau svarbių 
įstaigų sąrašo prioritetinę eilę. 

Dar viena sritis, kurioje ECB atlieka tam tikrą vaidmenį, – NKI krizių valdymo veiklos 
stebėsena. Atsakomybė už visos krizių valdymo veiklos organizavimą ir vykdymą 
tenka NKI ir kitoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms, o ECB vaidmuo šiuo 
klausimu – stebėti, kaip NKI vykdo šią funkciją, ir prireikus padėti joms ją vykdyti 
priklausomai nuo to, koks būtų nevaldomo kredito įstaigos (-ų) žlugimo poveikis, taip 
pat užtikrinti, kad krizių valdymas atitiktų aukštus priežiūros standartus. 

Be to, jei labai blogėtų mažiau svarbių įstaigų finansinė padėtis, ECB būtų nuolat 
apie tai informuojamas. Mikroprudencinės priežiūros III GD pradėjo savo veiklą šioje 
srityje 2014 m. Ji apima: 
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• jei reikia, nuomonės ir ekspertinių paslaugų teikimą;  

• pagalbą veiksmingai komunikacijai ir keitimuisi informacija;  

• jei reikia, paramą sėkmingai įgyvendinant nacionalines krizių valdymo 
priemones. 

Prireikus ECB taip pat dalyvaus atliekant mažiau svarbių įstaigų patikrinimus vietoje. 
Sprendimas kartu dalyvauti patikrinime gali būti grindžiamas skirtingais tikslais, 
pavyzdžiui, geriau susipažinti su konkrečia mažiau svarbia įstaiga arba įvertinti 
taikomų priežiūros metodų veiksmingumą. Be to, ECB gali nurodyti, kad patikrinime 
dalyvautų ne tik mažiau svarbios įstaigos buveinės šalies, bet kitos šalies NKI 
darbuotojai. Taigi, šiai veiklai taip pat aktualūs pirmiau minėti darbuotojų mainai. ECB 
bankų priežiūros srities padaliniai glaudžiai dirbs su atitinkamomis NKI, siekdami 
sudaryti kuo darnesnes ir kuo geriau patikrinimo tikslą atitikančios ir nesikartojančios 
kvalifikacijos specialistų grupes. 

3.8.4 Analitinė ir metodinė pagalba 

Mikroprudencinės priežiūros III GD analizės ir metodinės pagalbos skyrius rengia 
metodikas, vadovaudamasis bendru BPM metodu ir proporcingumo principu ir 
atsižvelgia į mažiau svarbių įstaigų specifiką. Be to, jis atlieka mažiau svarbių įstaigų 
analizę, kad padėtų vykdyti sektoriaus bei makroprudencinę stebėseną ir padėtų 
nustatyti riziką. Vykdydamas savo užduotis 2014 m. jis padėjo: 

• parengti mažiau svarbių įstaigų sąrašą ir surinkti svarbius duomenis;  

• parengti mažiau svarbioms įstaigoms taikomus metodinius standartus;  

• atlikti mažiau svarbių įstaigų analizes, kad būtų galima nustatyti riziką ir 
pažeidžiamumą;  

• organizuoti duomenų, reikalingų šioms užduotims atlikti, rinkimą. 

Šios užduotys bus toliau vykdomos 2015 m. 

Pirmasis mažiau svarbių įstaigų sąrašas kartu su svarbių prižiūrimų subjektų sąrašu 
buvo paskelbtas ECB svetainėje 2014 m. rugsėjo mėn. ir bus nuolat atnaujinamas. 
Mažiau svarbių įstaigų sąrašo rengimas prasideda nuo visų (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) BPM prižiūrimų įstaigų svarbos vertinimo. Visų prižiūrimų subjektų 
svarbos statuso peržiūra vykdoma kiekvienais metais. Jei labai pasikeičia aplinkybės, 
dėl kurių įstaiga buvo priskirta prie vienos ar kitos svarbos kategorijos, pavyzdžiui, 
įvyksta įstaigų susijungimas, kitos įstaigos įsigijimas ar pardavimas, vykdomi ad hoc 
vertinimai.  

Viena iš svarbiausių darbo sričių buvo sukurti sistemą, kaip nustatyti didžiausio 
prioriteto mažiau svarbias įstaigas. Tokioms mažiau svarbioms įstaigoms reikia 
didesnio priežiūrinio dėmesio dėl jų rizikingumo lygio arba dėl to, kad jų žlugimas 
galėtų turėti didelį poveikį šalies finansų sistemai. Kaip buvo pažymėta, pirmas 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm-listofsupervisedentities1409lt.pdf?59d76de0c5663687f594250ebf228c6b
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didelio prioriteto mažiau svarbių įstaigų sąrašas buvo sudarytas 2014 m., jo pagrindu 
ECB pradėjo proporcingai įgyvendinti savo užduotis. Tuo pačiu metu buvo toliau 
tobulinama metodika atsižvelgiant į kiekvienos mažiau svarbios įstaigos rizikingumo 
lygį ir poveikį visai ekonomikai ir vykdomas priežiūrinis dialogas, kad būtų atsižvelgta 
į NKI ekspertinę nuomonę apie atskiras institucijas. Ši metodika bus baigta rengti ir 
pradėta taikyti 2015 m., kad būtų parengtas 2016 m. naudotinas sąrašas. Minėta 
mažiau svarbių įstaigų prioritetų nustatymo sistema labai aktuali ir šiuo metu rengiant 
suderintą RVS ir PTVP metodiką.  

Kita svarbi Analizės ir metodinės pagalbos skyriaus funkcija – mažiau svarbių įstaigų 
rizikos analizė ir sektorių pažeidžiamumas. Darbas šioje srityje buvo vykdomas ir 
2014 m. – dėmesys buvo skiriamas ir bendrai padėčiai, ir konkrečioms rizikos rūšims. 
Remiantis turimais duomenimis buvo atlikta pirmoji išsami atskirų šalių mažiau 
svarbių įstaigų svarbos ir rizikos, taip pat jų verslo modelių apžvalga. Buvo 
analizuojamos pagrindinės rizikos rūšys, su kuriomis susiduria mažiau svarbios 
įstaigos, jų šaltiniai ir raida. Be to, šios analizės tikslas buvo pažvelgti į mažiau 
svarbias įstaigas iš mikroprudencinės ir makroprudencinės perspektyvos ir nustatyti 
sąsajas. Ateityje dar vienas labai svarbus darbas bus sukurti išankstinio perspėjimo 
sistemą, siekiant užtikrinti, kad rizika būtų laiku aptinkama ir pašalinama. 

Norint vykdyti visus pirmiau paminėtus uždavinius, būtina turėti duomenų. Kad galėtų 
vykdyti priežiūros uždavinius, pavyzdžiui, sudaryti prioritetinių mažiau svarbių įstaigų 
sąrašą, tobulinti RVS metodiką, nustatyti visoms mažiau svarbioms įstaigoms ar tam 
tikriems sektoriams būdingas rizikos rūšis, ECB turi turėti priežiūrinių duomenų apie 
mažiau svarbias įstaigas ir kartu laikytis proporcingumo ir subsidiarumo principų. 
Priežiūrai reikalingų duomenų ECB, kiek įmanoma, gaus iš FINREP ir COREP 
ataskaitų, o kartu naudosis ir kitais turimais šaltiniais (pvz., jau atliktų patikrinimų 
duomenimis). Tačiau mažiau svarbios įstaigos dar tik pradeda teikti reguliarias 
ataskaitas, todėl ECB, kad galėtų vykdyti savo priežiūros uždavinius, turės surinkti 
duomenų iš kitų – ad hoc – šaltinių. Už šių duomenų rinkimą taip pat atsakingas 
Analizės ir metodinės pagalbos skyrius.  

3.9 Tolesnis BPM integravimas: visai sistemai aktualūs 
žmogiškųjų išteklių politikos klausimai  

Kuriant BPM tenka spręsti daug daugiau su žmogiškaisiais ištekliais susijusių 
klausimų, negu vien tik įdarbinti ECB pakankamai darbuotojų. Kaip pavyks užtikrinti 
pakankamai intensyvų ECB ir NKI bendradarbiavimą, visų pirma jų bendradarbiavimą 
per JPG ir patikrinimų vietoje grupes, taip pat ir pasirinkto matricinio valdymo modelio 
sėkmę, labai priklausys nuo to, kiek efektyviai veiksmus derins visi dalyviai visais 
lygmenimis. Tam, savo ruožtu, reikės suderinti kai kuriuos svarbiausius žmogiškųjų 
išteklių valdymo klausimus, nors apskritai skirtingų BPM institucijų taikomos 
įdarbinimo ir darbo sąlygos ir toliau skirsis.  

Šiuo klausimu kai kuriose srityse jau imtasi svarbių priemonių.  
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• Mokymo programa 
Norint sėkmingai perduoti žinias ir išugdyti įgūdžius ir pereiti prie bendros BPM 
kultūros ir ją puoselėti, buvo parengta speciali mokymo programa, sudaryta iš 
šių disciplinų: valdysena, metodika, vadybiniai ir bendravimo įgūdžiai, IT ir 
įvadinis kursas naujiems darbuotojams. Kartu su visiems darbuotojams siūlomu 
e. mokymosi kursu, kuriame pateikiama bendra BPM apžvalga, jau parengta 
dešimt priežiūros specialistams skirtų auditorinio mokymo kursų skirtingomis 
temomis ir toliau rengiami kiti. Bendra mokymo koncepcija buvo kuriama 
pasitelkiant ECB ir kai kurių NKI priežiūros ir žmogiškųjų išteklių specialistus. Po 
to ECB parengė detalų techninio mokymo kursų turinį ir pristatė jį paskirtiems 
NKI atstovams specialiuose instruktorių rengimo kursuose. Šie NKI atstovai 
vėliau mokė savo NKI priežiūros skyrių darbuotojus. Pirmieji instruktorių 
rengimo kursai surengti IT temomis – apie IVS (žr. 2.5 skirsnį), vėlesni – apie 
BPM valdymą ir metodiką. 

• Darbo kokybės vertinimo sistema 
Rengiama darbo kokybės vertinimo sistema (ją rengia ECB ir NKI darbuotojai), 
skirta vertinti ir pripažinti jungtinėse priežiūros grupėse dirbančių arba 
patikrinimus vietoje atliekančių specialistų darbo rezultatus; ja galės naudosis 
NKI, vykdydamos savo darbuotojų vertinimą. Pagrindinis šios sistemos tikslas – 
sukurti visai sistemai bendrą metodiką, bet kartu palikti pakankamai veiksmų 
laisvės (pvz., jei reikia laikytis ir nacionalinės teisės aktų). Keliose institucijose 
jau įvyko supažindinimo seminarai, daugiau numatyta 2015 m. Dėl šioje 
sistemoje naudojamų duomenų apsaugos ECB konsultuojasi su Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucija. 

• Judumas BPM viduje 
Pagal BPM reglamentą ECB privalo kartu su visomis NKI nustatyti procedūrą, 
kuria būtų užtikrinta tinkama darbuotojų keitimosi su NKI ir jų delegavimo tvarka, 
taip pat, kad NKI tai tinkamai darytų tarpusavyje. Keitimasis darbuotojais ir jų 
delegavimas yra svarbus, nes taip kuriama bendra priežiūros kultūra. BPM 
kūrimo etape didžiausias dėmesys skiriamas darbuotojų judumui JPG viduje 
(t. y. JPG koordinatorių, nacionalinių subkoordinatorių ir specialistų). Grupei 
žmogiškųjų išteklių skyriaus atstovų buvo pavesta išnagrinėti kitas judumo BPM 
viduje galimybes ir jas įgyvendinti. Be to, ECB ir NKI svarsto galimybę vykdyti 
stažuočių BPM programą, kad studentai ar neseniai studijas baigę absolventai 
galėtų susipažinti su BPM priežiūra iš įvairių perspektyvų. Numatoma, kad 
sprendimas bus priimtas 2015 m. 

3.10 Kalbų politika 

BPM kalbų vartojimo teisinis pagrindas visų pirma apibrėžtas 1958 m. Tarybos 
reglamentu Nr. 1, nustatančiu kalbas, kurios turi būti vartojamos ES institucijose. 
BPM pagrindų reglamente nustatyta kalbų vartojimo tvarka, taikoma ECB ir NKI 
tarpusavio bendravimui, taip pat BPM bendravimui su prižiūrimais subjektais. 
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Visas bendravimas BPM viduje vyksta anglų kalba – taip nustatyta BPM pagrindų 
reglamento 23 straipsnyje minimuose ECB ir NKI susitarimuose. 

Kalbant apie bendravimą su prižiūrimais subjektais, visi dokumentai, kuriuos bankai 
siunčia ECB, gali būti parengti bet kuria iš oficialiųjų ES kalbų, o bankai turi teisę 
gauti atsakymą ta pačia kalba. ECB ir bankai gali susitarti, kad visa rašytinė 
komunikacija, įskaitant ir dėl ECB priežiūros sprendimų, bus vykdoma kuria nors 
viena ir visada ta pačia oficialia ES kalba. Bankai gali bet kada atšaukti tokį 
susitarimą; tokiu atveju susitarimas nustoja galioti tik tiems ECB vykdomos priežiūros 
procedūros etapams, kurie dar nebaigti. Be to, jei žodinio proceso dalyviai reikalauja 
būti išklausyti kita oficialia ES kalba nei ta, kuria vykdoma ECB priežiūros procedūra, 
toks prašymas ECB pateikiamas iš anksto, kad ECB galėtų tam pasirengti.  

Daugelis svarbių bankų sutiko visą komunikaciją su BPM vykdyti anglų kalba; 
34 svarbūs bankai (Austrijos, Belgijos, Italijos, Kipro, Prancūzijos, Slovėnijos, 
Suomijos ir Vokietijos) pareiškė pageidavimą, kad komunikacija vyktų jų 
valstybinėmis kalbomis. 
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4 Biudžeto lėšų naudojimo atskaitomybė 

BPM reglamente nustatyta, kad ECB privalo turėti pakankamus išteklius priežiūroms 
funkcijoms veiksmingai vykdyti. Jame taip pat nustatyta, kad šie ištekliai turi būti 
finansuojami iš priežiūros mokesčių, kuriuos ECB renka iš prižiūrimų subjektų. Prieš 
įsigaliojant ECB reglamentui dėl priežiūros mokesčių (įsigaliojo tuo pačiu metu, kai 
ECB pradėjo vykdyti jam pavestus priežiūros uždavinius, t. y. 2014 m. lapkričio 
pradžioje), visus būtinus išteklius finansavo ECB. Todėl už 2014 m. iš prižiūrimų 
bankų bus surinkta tik tiek mokesčių, kiek reikia per du paskutiniuosius metų 
mėnesius patirtoms išlaidoms finansuoti.  

BPM reglamente nustatyta, kad priežiūros uždaviniams vykdyti skirtos ECB išlaidos 
ECB biudžete turi būti nurodytos atskirai. ECB biudžeto valdymo institucijos 
įgaliojimai suteikti Valdančiajai tarybai. Ji tvirtina ECB metinį biudžetą Vykdomosios 
valdybos siūlymu ir su BPM susijusiais klausimais pasitarusi su Priežiūros valdybos 
pirmininku ir pirmininko pavaduotoju. Biudžeto klausimais Valdančioji taryba 
konsultuojasi su Biudžeto komitetu, sudarytu iš visų Eurosistemos nacionalinių 
centrinių bankų ir ECB atstovų. Biudžeto komitetas vertina ECB biudžeto planavimo 
ir stebėsenos ataskaitas ir atsiskaito už jas tiesiogiai Valdančiajai tarybai.  

4.1 Priežiūros mokesčių sistema 

4.1.1 ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių 

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių buvo paskelbtas 2014 m. spalio 30 d. ir 
įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d. Dėl jo buvo surengtos viešos konsultacijos (įskaitant 
ir viešą svarstymą), o tada jį patvirtino Valdančioji taryba. Jame išdėstyta tvarka, 
pagal kurią ECB nuo 2014 m. lapkričio mėn. bus mokamas metinis priežiūros 
mokestis ECB išlaidoms, susijusioms su naująja priežiūros funkcija, finansuoti. BPM 
reglamentas ir ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių kartu sudaro BPM 
mokesčių rinkimo teisinį pagrindą, nepažeisdami ir NKI teisės nustatyti mokesčius 
pagal nacionalinę teisę, įskaitant mokesčius, skirtus NKI patirtoms išlaidoms, 
atsiradusioms dėl jų teikiamos pagalbos ECB, kompensuoti.  

Reglamente nustatyta:  

• bendros metinio priežiūros mokesčio sumos apskaičiavimo metodika;  

• kiekvieno banko ar bankų grupės mokėtinos mokesčio sumos apskaičiavimo 
metodika;  

• metinio priežiūros mokesčio mokėjimo tvarka. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lt_txt.pdf


ECB priežiūros veiklos 2014 metų ataskaita, 2015 m. kovas 73 

Viešos konsultacijos dėl ECB priežiūros mokesčių reglamento 
projekto 

2014 m. gegužės 27 d. ECB pradėjo viešas konsultacijas dėl Priežiūros mokesčių 
reglamento projekto, kuriame išdėstytos sąžiningos ir proporcingos su BPM susijusių 
mokesčių politikos taisyklės ir procedūros. Viešos konsultacijos baigėsi 2014 m. 
liepos 11 d. ECB ne tik kvietė siųsti pastabas raštu, bet ir suteikė plačiajai 
visuomenei galimybę dar kartą pareikšti nuomonę viešame svarstyme, kuris vyko 
Frankfurte prie Maino 2014 m. birželio 24 d. 

Iki viešųjų konsultacijų pabaigos ECB gavo pastabų iš 31 respondento: rinkos ir 
bankų asociacijų, kredito ir finansų įstaigų, centrinių bankų, priežiūros ir kitų institucijų 
bei asmenų. ECB išnagrinėjo ir tinkamai įvertino visas gautas pastabas. Jas įvertinus 
prieita prie išvados, kad pagrindinėms reglamento dėl priežiūros mokesčių projekto 
nuostatoms iš esmės pritariama. Vis dėlto, remdamasis gautomis pastabomis ECB 
kai kurias nuostatas iš dalies pakeitė. Išsami informacija apie tai, kaip buvo 
atsižvelgta į pastabas, gautas per viešas konsultacijas, pateikta konsultacijų 
rezultatus apibendrinančiame pranešime, kuris paskelbtas ECB bankų priežiūros 
interneto svetainėje. 

Pagrindiniai ECB mokesčių sistemos bruožai 

ECB yra atsakingas už veiksmingą ir nuoseklų BPM veikimą svarbių ir mažiau 
svarbių prižiūrimų įstaigų atžvilgiu. Pripažindamos šį principą visos prižiūrimos 
įstaigos, kurių priežiūra vykdoma BPM, turi mokėti metinį priežiūros mokestį.  

Pagrindinius šios metodikos bruožus galima apibendrinti taip:  

Metiniais priežiūros mokesčiais susigrąžintina suma 
apskaičiuojama pagal ECB metines išlaidas, susijusias 
su priežiūros užduočių vykdymu; jos apima visas 
veiklos išlaidas, įskaitant ir išlaidas pagalbinėms 
funkcijoms. Ši suma dalijama į dvi dalis, t. y. į sumą, 
susigrąžintiną iš svarbių prižiūrimų įstaigų, ir sumą, 
susigrąžintiną iš mažiau svarbių prižiūrimų įstaigų – 
pagal skirtingą ECB dalyvavimo atliekant priežiūrines 
funkcijas intensyvumo laipsnį. 

Mokestis apskaičiuojamas aukščiausiu konsolidavimo 
lygiu dalyvaujančioje valstybėje narėje ir remiantis 
objektyviais kriterijais, susijusiais su konkretaus banko 
svarba ir rizikos profiliu, įskaitant pagal riziką įvertintą 
banko turtą.  

Kiekvieno prižiūrimo banko mokamas metinis priežiūros mokestis susideda iš visiems 
bankams vienodos minimalios sumos, skaičiuojamos nuo 10 % susigrąžintinų 
sąnaudų sumos, ir kintamosios dalies. Mažiausiems svarbiems bankams, kurių visas 
turtas mažesnis nei 10 mlrd. eurų, minimalioji mokesčio dalis perpus mažesnė. 

9 pav.  
Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis? 

 

 

Banko
svarba

• Vertinama 
pagal visą 
turtą

Banko
rizikos pobūdis

• Vertinamas 
pagal bendrą 
rizikos 
poziciją

Priežiūros 
mokestis

• Skaičiuojamas 
aukščiausiu 
konsolidavimo
lygiu
dalyvaujančiose
valstybėse narėse

Apskaičiuojant mokestį svarba ir rizikos pobūdis 
laikomi vienodai svarbiais veiksniais

50 % 50 %

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/shared/pdf/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/shared/pdf/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf
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Apskaičiuojant kintamąją mokesčio dalį prižiūrimo banko svarbos kategorija 
nustatoma pagal visą to banko turtą, o banko rizikos profilis, įskaitant pagal riziką 
įvertintą banko turtą, – pagal banko bendrą rizikos poziciją. Bankų ar bankų grupių, 
pagal BPM reglamentą priskirtų mažiau svarbioms įstaigoms, nors pagal dydį jos 
galėtų būti priskiriamos ir svarbioms, visas turtas negali viršyti 30 mlrd. eurų, t. y. 
BPM reglamente nustatyto dydžio kriterijaus, naudojamo įvertinant svarbą. 

ECB mokestis mokamas kartą per metus paskutinį kiekvienų finansinių metų ketvirtį. 
Mokestis mokamas avansu ir apskaičiuojamas pagal patvirtintą einamųjų metų 
išlaidų biudžetą. Jei avansu sumokėtų mokesčių suma bus didesnė arba mažesnė už 
faktinių per praėjusius metus patirtų išlaidų sumą, ECB skirtumą grąžins arba 
susigrąžins. 

4.2 Pasirengimas pirmųjų mokesčio sąskaitų pateikimui 

4.2.1 Techninis pasirengimas 

Per ateinantį laikotarpį ECB ir toliau diegs priežiūros mokesčių sistemą: stiprins 
sistemų pajėgumą ir rinks duomenis, reikalingus pirmajam pranešimui apie mokėtiną 
priežiūros mokesčio sumą pateikti. 

Pastaruosius keletą mėnesių ECB platino bankams ir bankų grupėms informaciją 
apie sąskaitų pateikimo ir mokesčio sumokėjimo tvarką ir paprašė bankų pateikti 
duomenis, reikalingus mokesčio subjektų duomenų bazei sukurti. Bankų grupės 
informaciją apie mokesčio subjektus turėjo pateikti iki 2014 m. gruodžio pabaigos. 
Visi priežiūros mokestį mokantys bankai ir bankų filialai kontaktinius duomenis, 
kuriais bus siunčiamos mokesčio sąskaitos ir kurie bus naudojami mokesčiui 
sumokėti, privalėjo ECB pateikti iki 2015 m. kovo 1 d. 

2015 m. vasario 11 d. ECB priėmė sprendimą (Sprendimas ECB/2015/7) dėl 
mokestinių veiksnių skaičiavimo metodikos, taikytinos apskaičiuojant metinį 
priežiūros mokestį. Sprendime išdėstyta mokestinių veiksnių, pagal kuriuos ECB 
apskaičiuoja mokėtinas priežiūros mokesčio sumas, apskaičiavimo metodika ir 
tvarka, taip pat mokestinių veiksnių pateikimo (juos teikia mokesčio subjektai) tvarka. 
Kad būtų galima apskaičiuoti kiekvieno prižiūrimo subjekto ir kiekvienos prižiūrimos 
grupės mokėtiną metinį priežiūros mokestį, mokesčio subjektai pateikia NKI 
informaciją apie mokestinius veiksnius už praėjusius kalendorinius metus. Ši 
informacija turi būti pateikta iki kitų metų liepos 1 d., naudojant formas, kurias galima 
rasti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.  

Pirmieji pranešimai apie mokestį (sąskaitos) bus išsiųsti 2015 m. pabaigoje. Pagal 
juos priežiūros mokestis bus mokamas už 2015 m. (avansu) ir už 2014 m. lapkričio ir 
gruodžio mėn. (pagal faktines išlaidas). 

Daugiau informacijos apie priežiūros mokesčius pateikiama bankų priežiūrai skirtoje 
ECB interneto svetainėje. Šie tinklalapiai yra reguliariai atnaujinami, pateikiant 
naudingą praktinę informaciją, kuri skelbiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
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4.2.2 2014 m. išlaidos  

Išlaidos, kurias ECB patyrė vykdydamas jam pavestus priežiūros uždavinius, – tai, 
visų pirma, naujų struktūrinių padalinių, įkurtų BPM uždaviniams vykdyti, t. y. keturių 
ECB bankų priežiūros generalinių direktoratų ir Priežiūros valdybos sekretoriato, 
tiesioginės išlaidos (žr. 1.4 skirsnį). 

Šiai naujai priežiūros funkcijai vykdyti naudojamasi ir kitų esančių ECB padalinių 
bendrai teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, 
administracinių paslaugų, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisinių, vidaus 
audito, statistikos ir informacinių technologijų. Nemaža dalis su tuo susijusių išlaidų 
įtraukta į atskirą ECB biudžeto dalį, skirtą priežiūros užduotims vykdyti. 

Tęsdamas 2013 m. pabaigoje pradėtą darbą, 2014 m. ECB toliau didino išteklius 
priežiūros funkcijoms vykdyti. Galima tikėtis, kad ta pati tendencija bus tęsiama ir 
2015 m., nors ir lėčiau, nes ECB ir toliau stiprins savo priežiūros pajėgumus.  

Dėl šio naujo vaidmens per visus 2014 m. ECB patyrė 156,9 mln. eurų išlaidų. Ši 
suma pasiskirsto taip: 68,9 mln. eurų (arba 45 %) – algoms ir kitoms išmokoms, 
13,2 mln. eurų (arba 8 %) – nuomai ir pastatų priežiūrai, ir 74,8 mln. eurų (arba 
48 %) – kitoms veiklos išlaidoms. 

8 lentelė 
Priežiūros funkcijos sąnaudos 2014 m.  

 
2014 m. 

mln. eurų 

Algos ir kitos išmokos 68,9 
Nuoma ir pastatų priežiūra  13,2 
Kitos veiklos išlaidos  74,8 

Visos su bankų priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos 156,9 

 

Algos ir kitos išmokos 

Algos ir kitos išmokos apima visas su atlygiu už darbą susijusias išlaidas, įskaitant 
viršvalandžius, kitas išmokas ir išmokas tarnautojams pasibaigus jų darbo 
santykiams. Paskelbus apie naujų darbuotojų priėmimą, iš maždaug 1 000 naujų 
etatų, numatytų penkiems bankų priežiūros struktūriniams padaliniams ir bendras 
paslaugas teikiantiems skyriams, iki 2014 m. gruodžio pabaigos buvo užpildyta 
daugiau kaip 960 etatų. 

Nuoma ir pastatų priežiūra 

Keturių generalinių direktoratų ir naujojo Priežiūros valdybos sekretoriato darbuotojai 
laikinai įkurdinti išnuomotame pastate Frankfurto prie Maino centre. Per 2014 m. 
ECB nuolat didino nuomojamų biuro patalpų plotą, kad sutilptų visi naujai įdarbinti 
priežiūros specialistai. 
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2015 m. pabaigoje priežiūros specialistai persikels į Eurotower pastatą. Jis neseniai 
buvo iškraustytas remontui ECB sėkmingai persikėlus į savo naująjį pastatą 
Frankfurto Ostend rajone. 

Kitos veiklos išlaidos  

„Kitų veiklos išlaidų“ kategorijai priklauso tokios sąnaudos, kaip konsultacijų, 
statistinių paslaugų, IT paslaugų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, komandiruočių ir 
mokymo išlaidos. Kadangi ECB stiprino savo išteklius, šioje kategorijoje nurodytos 
išlaidos daugiausia susijusios su parengiamaisiais darbais, pavyzdžiui, išsamiu 
vertinimu prieš ECB prisiimant priežiūros funkciją ir paslaugų, kurių poreikis iškilo 
priėmus daug naujų priežiūros specialistų, (pvz., informacinių technologijų ir 
darbuotojų atrankos) teikimu.  

2014 m. metinis priežiūros mokestis  

ECB iš prižiūrimų bankų (ir svarbių, ir mažiau svarbių) surinks tiek mokesčių, kiek 
išlaidų jis patyrė nuo dienos, kai perėmė priežiūros uždavinius, t. y. nuo 2014 m. 
lapkričio mėn. Išlaidos, kurias ECB patyrė pereinamajame etape iki tos dienos, 
pavyzdžiui, BPM sukūrimo ir išsamaus vertinimo, į prižiūrimų bankų mokamą mokestį 
įskaičiuojamos nebus. 

Išlaidos, patirtos 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn., sudarė 30 mln. eurų; jos 
pasiskirsto taip: 62 % – algoms ir kitoms išmokoms, 7 % – nuomai ir pastatų 
priežiūrai, 31 % – kitoms veiklos išlaidoms. Ši suma ECB 2014 m. pelno (nuostolio) 
ataskaitoje parodyta kaip pajamos iš mokesčių (vadovaujantis kaupimo principu), 
tačiau iš prižiūrimų subjektų bus surinkta tik 2015 m. 

Pirmieji pranešimai apie mokėtiną sumą (sąskaitos) bus išsiųsti 2015 m. Juose 
nurodyta mokėtina suma bus skirta 2015 m. išlaidoms padengti (avansu) ir pirmojo 
mokestinio laikotarpio, t. y. 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėn., faktinėms išlaidoms 
padengti. ECB sprendimas dėl visos mokėtinos sumos pagal kiekvieną prižiūrimų 
subjektų ir jų grupių kategoriją bus paskelbtas ECB bankų priežiūros svetainėje iki 
2015 m. balandžio 30 d. 
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Priedas 

ECB priimtų bankų priežiūrą reglamentuojančių teisės 
aktų sąrašas 

Toliau lentelėse pateikiamas bankų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų, kuriuos 
ECB priėmė ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki 2014 m. gruodžio 
31 d.) sąrašas. Visi jie paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame žurnale ir ECB 
interneto svetainėse. Į šį sąrašą įtraukti teisės aktai, priimti pagal Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 3 dalį ir kitus atitinkamus teisės aktus. 

ECB reglamentai 

Numeris Pavadinimas 

ECB/2014/17 2014 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros 
mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1) 

ECB/2014/26 2014 m. birželio 2 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 673/2014 dėl Tarpininkavimo komisijos sudarymo ir jos darbo 
reglamento nustatymo (OL L 179, 2014 6 19, p. 72) 

ECB/2014/41 2014 m. spalio 22 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (OL L 311, 2014 10 31, p. 23) 

 

Kiti ECB teisės aktai (išskyrus reglamentus) 

Numeris Pavadinimas 

ECB/2014/1 2014 m. sausio 22 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio 
Banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 95, 2014 3 29, p. 56)  

ECB/2014/3 2014 m. vasario 4 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (OL L 69, 2014 3 8, 
p. 107) 

ECB/2014/4 2014 m. vasario 6 d. ECB sprendimas dėl Europos Centrinio Banko atstovų Priežiūros valdyboje skyrimo (OL L 196, 
2014 7 3, p. 38) 

ECB/2014/5 2014 m. sausio 31 d. ECB sprendimas dėl glaudaus bendradarbiavimo su dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta 
nėra euro, nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (OL L 198, 2014 7 5, p. 7)  

ECB/2014/16 Sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių (OL L 175, 2014 6 14, p. 47) 

ECB/2014/19 Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos 
Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (OL C 144, 2014 5 14, p. 2) 

ECB/2014/29  2014 m. liepos 2 d. ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos 
Centriniam Bankui (OL L 214, 2014 7 19, p. 34) 

ECB/2014/39  2014 m. rugsėjo 17 d. ECB sprendimas dėl ECB pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo 
(OL L 300, 2014 10 18, p. 57) 

2013/694/ES Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės 
vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą 
priežiūros mechanizmą (OL L 320, 2013 11 30, p. 1) 

-- 2013 m. gruodžio 11 d. įsigaliojęs Europos Sąjungos Tarybos ir ECB susitarimo memorandumas dėl 
bendradarbiavimo dėl procedūrų, susijusių su Bendru priežiūros mechanizmu (BPM). 

-- ECB priežiūros valdybos darbo reglamentas (OL L 182, 2014 6 21, p. 56) 

-- 
-- 

2014 m. lapkričio 12 d. ECB priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas  
2014 m. gruodžio 15 d. ECB priežiūros valdybos reglamento pakeitimas 1/2014  

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0468_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014r0673_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000101_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000301_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000301_lt_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_196_r_0010_lt_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_196_r_0010_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32014d000501_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj-jol_2014_175_r_0017-lt-txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014hb0019_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_214_r_0011_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_300_r_0012_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32013q113001_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_eucouncil_ecb.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_182_r_0014_lt_txt.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/code_of_conduct_for_the_members_of_the_supervisory_board_.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_rop_sb_amendment_1_2014.pdf
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Žodynėlis 

Bankų priežiūros vadovas (Guide to banking supervision) – vadovas, kurio paskirtis 
paaiškinti bankams, plačiajai visuomenei ir žiniasklaidai, kaip BPM veikia, ir nurodyti 
konkrečias BPM vykdomos priežiūros procedūras. Pirmasis leidimas paskelbtas 
2014 m. rugsėjo mėn. 

bankų sąjunga (banking union) – viena iš sudedamųjų baigiamojo ekonominės ir 
pinigų sąjungos kūrimo etapo dalių, apimanti integruotą finansų sistemą su bendru 
priežiūros mechanizmu, bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą ir bendrą taisyklių 
sąvadą, į kurį įeina ir suderintos indėlių garantijų sistemos, kurios ateityje gali tapti 
bendra Europos indėlių garantija.  

bendras pertvarkymo mechanizmas (BPeM) (Single Resolution Mechanism 
(SRM)) – mechanizmas, kuriuo nustatomos bendros bankų sąjungoje veikiančių 
kredito įstaigų taisyklės ir bendra tvarka. Jo veikimą užtikrina Bendra pertvarkymo 
valdyba – nuo 2015 m. sausio 1 d. veikianti Europos pertvarkymo institucija (bankų 
sąjungos dalis), glaudžiai bendradarbiaujanti su dalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis. Šiuo metu kuriamas bendras pertvarkymo 
fondas, kuriuo BPeM galės naudotis vykdydamas pertvarkymo funkcijas. Kad bankų 
sąjunga gerai veiktų, sukūrus Bendrą priežiūros mechanizmą buvo būtina sukurti ir 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą. 

Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) (Single Supervisory Mechanism 
(SSM)) – mechanizmas, sudarytas iš ECB ir dalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinių kompetentingų institucijų, kad vykdytų ECB pavestus priežiūros 
uždavinius. Už veiksmingą ir nuoseklų šio mechanizmo, kuris yra bankų sąjungos 
dalis, funkcionavimą atsakingas ECB. 

bendras priežiūros vadovas (single supervisory handbook) – EBI parengtas 
visiems bendras leidinys, kuriame pateikiamos gairės dėl priežiūrinio vertinimo, 
intervencijos ir taisomųjų veiksmų. Vadove pateikiamas ES taikomos geriausios 
priežiūros metodikos ir procesų rinkinys. Vadovas yra neprivalomas taikyti 
dokumentas. 

bendras taisyklių sąvadas (single rulebook) – vienas visiems bendras 
bankininkystės taisyklių sąvadas, rengiamas tam, kad vienoje vietoje būtų išdėstytos 
visos suderintos rizikos ribojimo taisyklės, kurių privalo laikytis visi ES veikiantys 
bankai. Kaip ir Europos Parlamentas ir ES Taryba (kartu su Europos Komisija), 
kuriems pavesta rengti teisės aktus, EBI taip pat įgaliota toliau rengti šį taisyklių 
sąvadą ir prižiūrėti jo taikymą. 

BPM pagrindų reglamentas (SSM Framework Regulation) – teisės aktas, kuriame 
nustatyta praktinė ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo 
Bendrame priežiūros mechanizme tvarka, kaip numatyta BPM reglamente. 

BPM reglamentas (SSM Regulation) – teisės aktas, kuriuo sukuriamas vienas iš 
pagrindinių Europos bankų sąjungos elementų – euro zonos ir galbūt kitų ES 
valstybių narių kredito įstaigų bendras priežiūros mechanizmas. BPM reglamentu 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.lt.pdf?404fd6cb61dbde0095c8722d5aff29cd
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.en.pdf?404fd6cb61dbde0095c8722d5aff29cd
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?&uri=CELEX:32013R1024
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ECB pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito 
įstaigų priežiūros politika. 

ECB priežiūros sprendimas (ECB supervisory decision) – ECB teisės aktas, 
priimtas vykdant BPM reglamentu ECB pavestus uždavinius ir naudojantis šiuo 
reglamentu suteiktais įgaliojimais. Tai ne bendro taikymo, o vienam ar keliems 
prižiūrimiems subjektams ar prižiūrimoms grupėms arba vienam ar keliems kitiems 
asmenims skirtas teisės aktas. 

Europos bankininkystės institucija (EBI) (European Banking Authority (EBA)) – 
2011 m. sausio 1 d. įsteigta nepriklausoma ES institucija, ES bankų sektoriuje turinti 
užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų riziką ribojantį reguliavimą ir priežiūrą. Pagrindinis 
jos uždavinys – padėti kurti bendrą Europos bankininkystės taisyklių sąvadą, kuriame 
būtų išdėstytos visoje ES suderintos rizikos ribojimo taisyklės. Be to, EBI atlieka 
svarbų vaidmenį skatinant priežiūros praktikos konvergenciją visoje ES ir yra įgaliota 
vertinti ES bankų sektoriui kylančią riziką ir jo silpnąsias puses. 

išsamus vertinimas (comprehensive assessment) – ECB kartu su Bendrame 
priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių NKI vykdytas dalyvaujančių 
valstybių narių bankų išsamus vertinimas, atliktas prieš ECB perimant funkciją 
vykdyti šių įstaigų priežiūrą. ECB kartu su NKI įvertino 130 euro zonos bankų, kurie, 
tikėtina, bus priskirti prie svarbių įstaigų. Šis vertinimas buvo atliktas prieš ECB 
pradedant vykdyti jam pavestus priežiūros uždavinius, t. y. iki 2014 m. lapkričio mėn. 

jungtinė priežiūros grupė (JPG) (Joint Supervisory Team (JST)) – iš ECB ir NKI 
darbuotojų sudaryta priežiūros specialistų grupė, kuriai pavesta svarbaus prižiūrimo 
subjekto arba svarbios prižiūrimos grupės priežiūra. 

kredito įstaiga (credit institution) – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų 
lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita. 

KRR / KRD IV (CRR/CRD IV) – Kapitalo reikalavimų reglamentas ir direktyva: 
Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir 
investicinėms įmonėms (KRR) ir Direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros 
(KRD IV). Dažnai kartu vadinami KRD IV. 

nacionalinė kompetentinga institucija (NKI) (national competent authority 
(NCA)) – pagal nacionalinę teisę oficialiai pripažinta viešosios valdžios institucija 
arba įstaiga, kuri atitinkamos valstybės narės priežiūros sistemoje pagal nacionalinę 
teisę įgaliota vykdyti įstaigų priežiūrą. 

priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (PTVP) (Supervisory Review and 
Evaluation Process (SREP)) – tai tvarka, pagal kurią atliekami svarbių ir mažiau 
svarbių kredito įstaigų priežiūriniai tikrinimai ir nustatoma, ar – be minimaliųjų – turėtų 
būti taikomi galimi papildomi reikalavimai, susiję su nuosavomis lėšomis, informacijos 
atskleidimu arba likvidumu, arba taikomos kitos priežiūrinės priemonės. 

Priežiūros žinynas (Supervisory Manual) – vadovas, kuriame išdėstyti bendrieji 
principai, procesai ir procedūros, taip pat apibrėžiama svarbių ir mažiau svarbių 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
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įstaigų priežiūros metodika, atsižvelgiant į BPM veikimo principus. Jame aprašomos 
ir bendradarbiavimo BPM viduje ir su išorės institucijomis procedūros. Priežiūros 
žinynas – tai BPM darbuotojams skirtas vidaus dokumentas; 2014 m. rugsėjo mėn. 
paskelbta sutrumpinta jo versija – Bankų priežiūros vadovas, kuriame paaiškinama, 
kaip BPM veikia, ir aprašoma BPM priežiūros praktika. 

privalomieji techniniai standartai (PTS) (Binding Technical Standards (BTS)) – 
kadangi EBI rengia bendrą taisyklių sąvadą bankininkystės srityje, jai pavesta 
parengti ir keletą PTS dėl KRD IV reikalavimų įgyvendinimo. PTS – tai teisės aktai, 
kuriuose patikslinami konkretūs ES teisės akto (direktyvos arba reglamento) aspektai 
ir kuriais siekiama tam tikrose srityse užtikrinti nuoseklų suderinamumą. Galutinius 
PTS priima Europos Komisija reglamento arba sprendimo forma. Jie teisiškai 
privalomi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse. 

svarba (significance)  – kriterijus, pagal kurį Bendrame priežiūros mechanizme 
paskirstomos ECB ir NKI priežiūros funkcijos. Kredito įstaigų svarbos kriterijai 
išdėstyti BPM reglamente ir patikslinti BPM pagrindų reglamente. 

svarbus prižiūrimas subjektas (significant supervised entity) – svarbus 
prižiūrimas subjektas, vykdantis veiklą euro zonos valstybėje narėje, ir svarbus 
prižiūrimas subjektas, vykdantis veiklą BPM dalyvaujančioje ne euro zonos 
valstybėje narėje. 

teisės vykdyti veiklą visoje ES, turint veiklos leidimą vienoje valstybėje narėje, 
(paso) suteikimo tvarka (Passporting procedures)  – tvarka, pagal kurią kredito 
įstaiga, turinti vienos valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą leidimą ir jų 
prižiūrima, gali steigti filialus ir teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, jeigu tokia 
veikla nurodyta leidime (kaip nustatyta KRD IV 33–46 straipsniuose). 
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Santrumpos 
Šalys 
BE Belgija  
BG Bulgarija  
CZ Čekija  
DK Danija  
DE Vokietija  
EE Estija  
IE Airija  
GR Graikija  
ES Ispanija  
FR Prancūzija  
HR Kroatija  
IT Italija  
CY Kipras  
LV Latvija 

LT Lietuva  
LU Liuksemburgas  
HU Vengrija  
MT Malta  
NL Nyderlandai  
AT Austrija  
PL Lenkija  
PT Portugalija  
RO Rumunija  
SI Slovėnija  
SK Slovakija  
FI Suomija  
SE Švedija  
UK Jungtinė Karalystė 

 
Kitos santrumpos 
TKP turto kokybės peržiūra 
BBPK Bazelio bankų priežiūros komitetas 
COREP bendroji atskaitomybė (angl. COmmon REPorting) 
KRD IV Kapitalo reikalavimų direktyva 
KRR Kapitalo reikalavimų reglamentas 
EBI Europos bankininkystės institucija 
ECB Europos Centrinis Bankas 
ECBS  Europos centrinių bankų sistema 
ESRV Europos sisteminės rizikos valdyba 
ES Europos Sąjunga 
FINREP finansinė atskaitomybė (angl. FINancial REPorting) 
FST Finansinio stabilumo taryba 
VKPVP vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas 
VLPVP vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas 
JPG jungtinė priežiūros grupė 
NKI nacionalinė kompetentinga institucija 
RVS rizikos vertinimo sistema 
PTVP priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas 
BPM Bendras priežiūros mechanizmas 
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