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SPRENDIMAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2016/868
2016 m. gegužės 18 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių
bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį ir
46 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos
statistinės informacijos (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Bendrosios tarybos įnašą,

kadangi:

(1)

Sprendimas ECB/2014/6 (2) apibrėžia parengiamąsias priemones, kurių Eurosistemos centriniai bankai turėtų
imtis tam, kad Europos centrinių bankų sistema (ECBS) pasirengtų rinkti neapibendrintus kreditų duomenis;

(2)

priėmus Sprendimą ECB/2014/6, buvo padarytas reikšmingas progresas kuriant ilgalaikę sistemą neapibend
rintiems kreditų duomenims rinkti, grįstą suderintais statistinių atskaitomybės reikalavimais;

(3)

dėl numatytų statistinių atskaitomybės reikalavimų kiekio ir sudėtingumo Sprendime ECB/2014/6 nustatyti
įgyvendinimo terminai turi būti pratęsti, kad ECBS galėtų tinkamai pasirengti neapibendrintų kreditų duomenų
rinkimui. Kadangi praeis daug laiko, kol prasidės faktinis duomenų teikimas, Sprendimo ECB/2014/6
1 straipsnyje numatyti terminai parengiamajam etapui užbaigti turėtų būti pakeisti terminu, kuris užtikrintų, kad
parengiamasis etapas pasibaigia, kai duomenys pradedami teikti pagal ilgalaikę neapibendrintų kreditų duomenų
rinkimo sistemą;

(4)

šie peržiūrėti terminai taip pat bus taikomi valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaliniams centriniams
bankams (NCB) tais atvejais, kai tie NCB bendradarbiauja su Eurosistemos centriniais bankais, remdamiesi
Rekomendacija ECB/2014/7 (3);

(5)

pagal Sprendimo ECB/2014/6 3 straipsnio 2 dalį Statistikos komitetas (toliau – STC) kasmet Valdančiajai tarybai
praneša apie ECB ir atskirų NCB padarytą pažangą parengiamųjų priemonių įgyvendinimo srityje. Ši metinė
ataskaita turėtų apimti STC iš visų NCB surinktą informaciją, įskaitant informaciją apie NCB, kuriems taikoma to
sprendimo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, pasiektą progresą. Sprendimo ECB/2014/6
3 straipsnio 3 dalyje numatytos atskiros ataskaitos nebereikalingos;

(6)

todėl Sprendimas ECB/2014/6 turėtų būti iš dalies pakeistas,

(1) OL L 318, 1998 11 27, p. 8.
(2) 2014 m. vasario 24 d. Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus
kreditų duomenis organizavimo (OL L 104, 2014 4 8, p. 72).
(3) 2014 m. vasario 24 d. Rekomendacija ECB/2014/7 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibend
rintus kreditų duomenis organizavimo (OL C 103, 2014 4 8, p. 1)
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Sprendimas ECB/2014/6 iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnyje antras sakinys pakeičiamas taip:
„Iki pirmojo NCB atliekamo faktinio neapibendrintų kreditų duomenų perdavimo ECB pagal Europos Centrinio
Banko reglamentą (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) (*) ši ilgalaikė sistema turi apimti: a) visų Eurosistemos NCB
valdomas nacionalines neapibendrintų kreditų duomenų bazes ir b) bendrą neapibendrintų kreditų duomenų bazę,
kuria naudojasi Eurosistemos nariai, ir kurią sudaro visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, neapibendrinti
kreditų duomenys.
(*) 2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir
kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13) (OL L 144, 2016 6 1, p. 44).“;
2) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Atitinkamai atsižvelgdamas į kitų atitinkamų ECBS komitetų patarimus, STC parengia sprendimus, būtinus
1 dalyje išdėstytoms parengiamosioms priemonėms įgyvendinti, ir pateikia juos Valdančiajai tarybai priimti. Kasmet
STC teikia Valdančiajai tarybai ataskaitą apie ECB ir atskirų NCB, įskaitant NCB, kuriems taikoma 3 straipsnio
3 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, pasiektą pažangą.“;

3) 3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Tiems NCB, kuriems parengiamuoju etapu reikia ilgesnio laipsniško įvedimo laikotarpio prieigai prie išsamių
neapibendrintų kreditų duomenų bazių parengti arba gauti, Valdančioji taryba parengiamuoju etapu gali suteikti
atskiras laikinas nuo pareigos taikyti 1 dalyje nustatytas konkrečias parengiamąsias priemones nukrypti leidžiančias
nuostatas. Kiekvienos atskiros nukrypti leidžiančios nuostatos laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei tas minimalus
laikas, kurio būtinai reikia atitinkamam NCB, kad parengiamuoju etapu jis pradėtų laikytis toje nukrypti leidžiančioje
nuostatoje numatytų parengiamųjų priemonių. Bet kuriuo atveju tokia nukrypti leidžianti nuostata nustatoma tokiu
būdu, kuris leidžia visiems Eurosistemos NCB pasiekti 1 straipsnyje nustatytus tikslus. Sustabdoma visų NCB, kuriems
tam tikros parengiamosios priemonės atžvilgiu taikoma laikina nukrypti leidžianti nuostata, teisė susipažinti su
konfidencialia statistine informacija, gauta iš kaip dalis specialios parengiamosios priemonės ECB perduotų
neapibendrintų kreditų duomenų. Valdančioji taryba gali nuspręsti nustatyti tinkamus papildomus apribojimus
atskiriems NCB, kuriems pagal šią dalį taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.“;

4) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Siekiant užtikrinti tinkamą neapibendrintų kreditų duomenų, kurie bus renkami ilguoju laikotarpiu,
suderinamumą su galimų ECBS vartotojų statistiniais poreikiais, parengiamuoju etapu STC kiekvienais metais kovo
mėnesio pabaigoje organizuoja metinį turimų neapibendrintų kreditų duomenų, susijusių su praėjusių metų
birželio 30 d. ir gruodžio 31 d., perdavimą iš NCB į ECB, naudojant tinkamą informacijos apie skolininkus
anonimiškumo ir agregavimo lygį, kad nebūtų galima identifikuoti konkrečių skolininkų. Pirmasis perdavimas
atliekamas 2014 m. kovo pabaigoje, perduodant 2013 m. birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. duomenis, ir grindžiamas
priede nustatyta informacine atskaitomybės schema. Bet kokius kitus ad hoc perdavimus STC organizuoja savano
riškumo iniciatyva ir pagal atskaitomybės schemą, kurioje atsižvelgiama į esamų neapibendrintų kreditų duomenų
buvimą ir jų ypatybes, ir užtikrinama, kad renkami duomenys yra proporcingi perdavimo metu baigtiems parengia
miesiems darbams. Duomenys apie skolininkus, priklausančius kitiems instituciniams sektoriams nei ne finansų
bendrovės, parengiamuoju etapu gali būti teikiami agreguoti, jeigu NCB pateikia atitinkamą metodologinę
informaciją.“;
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5) Sprendimo ECB/2014/6 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.
3 straipsnis
Adresatai
Šis sprendimas skirtas valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 18 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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PRIEDAS

Sprendimo ECB/2014/6 priedo lentelė pakeičiama šia lentele:

LT

„Rūšis

Požymiai

Apžvalga

Anonimiškumo lygis

Skolintojo identifikatorius

Skolintojų identifikavimas remiantis kodais, kurie naudojami ECBS Institucijų ir filialų re Ne anonimiškai
gistro duomenų bazėje (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) (*)

Skolininko požymiai

Skolininko identifikatorius

Skolininkų identifikavimas raidėmis ir skaičiais užtikrinant, kad konkretūs skolininkai nega Anonimiškai
lėtų būti identifikuoti

Rezidavimo valstybė

Skolininko rezidavimo valstybė pagal ISO 3166 standartą (**)

Institucinis sektorius

Skolininko institucinis sektorius (arba subsektorius) pagal ESS 2010 klasifikaciją. Turi būti
nurodomi šie (sub)sektoriai:
— Ne finansų bendrovės (S.11)
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Skolintojo požymiai

— Centrinis bankas (S.121)
— Indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)
— Pinigų rinkos fondai (S.123)
— Ne PRF investiciniai fondai (S.124)
— Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (S.125)
— Finansiniai pagalbininkai (S.126)
— Priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.127)
— Draudimo bendrovės (S.128)
— Pensijų fondai (S.129)
— Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15)
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— Valdžios sektorius (S.13)

Požymiai

Apžvalga

Skolininkų (finansinių ir nefinansinių) klasifikacija remiantis jų ekonomine veikla pagal
NACE 2 red. statistinį klasifikatorių (***). NACE kodai teikiami antrojo lygio detalumu (pa
gal skyrių).

Dydis

Skolininkų klasifikacija pagal jų dydį: mikro, maži, vidutinio dydžio ir dideli.

Paskolos identifikatorius

Paskolų identifikavimas raidėmis ir skaičiais, kokį naudoja kredito įstaigos nacionaliniu ly —
giu.

Valiuta

Paskolos valiuta pagal ISO 4217 standartą (**).

Paskolos rūšis

Paskolų klasifikacija pagal jų rūšį:

LT

Ekonominės veiklos sektorius

Anonimiškumo lygis
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Rūšis

Kredito duomenų kin
tamieji

— Kredito kortelės skola
— Pagal sandorius gautinos sumos
— Finansinė išperkamoji nuoma
— Atvirkštinės atpirkimo paskolos
— Kitos terminuotos paskolos

Įkaito, kuriuo užtikrinta suteikta paskola, rūšis; nekilnojamojo turto įkaitas, kiti įkaitai (įs
kaitant vertybinius popierius ir auksą), jokio įkaito.

Pradinis terminas

Paskolos grąžinimo terminas sutartas iš pradžių arba vėliau keičiant sąlygas; iki vienerių
metų imtinai, daugiau nei vieneri metai.

Likęs terminas

Terminas, susijęs su sutartu paskolos išpirkimo laiku; iki vienerių metų imtinai, daugiau nei
vieneri metai.

Neįvykdymo statusas

Paskolos, kurių skolininkai neįvykdo įsipareigojimų.
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Įkaito rūšis
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— Pagal pareikalavimą

Apžvalga

Subordinuota skola

Subordinuotos skolos priemonės yra antrinis reikalavimas institucijai emitentei, kuris gali
būti įvykdytas tik po to, kai buvo patenkinti visi aukštesnio lygio reikalavimai (pvz., indėliai,
paskolos), ir dėl kurio jos įgyja kai kurias „akcijų ir kitos nuosavybės“ ypatybes.

Kreditas, kuriuo pasinaudota

Bendra nesumokėta paskolos suma (pagrindinė suma, neatėmus dalinių nurašymų), patei —
kiama kartu su kredito rizikos patikslinimais, išskyrus kredito nuostolius, užfiksuotus kaip
visiški nurašymai.

Kredito linijos

Suteikta kredito suma, kuria nepasinaudota.

Įsiskolinimas

Bet koks paskolos mokėjimas (suma), kuris pradelstas daugiau nei 90 dienų.

Įkaito vertė

Įkaito vertė duomenų teikimo metu.

Specialus kredito rizikos patikslini
mas

Specialūs atidėjiniai paskolos nuostoliui dėl kredito rizikos pagal taikomą apskaitos sistemą.
Informacija apie šį vienetą teikiama tik paskolų, kurios nėra grąžinamos, atveju.

Pagal riziką įvertintas turtas

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2006/48/EB (****) arba vėlesnius aktus.

Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė
(tik kredito įstaigoms, taikančioms vi
daus reitingais pagrįstą metodą)

Tikimybė, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų per vienerių metų laikotarpį pagal
Direktyvą 2006/48/EB arba vėlesnius aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką,
pateikiamas svertinis apimties vidurkis.

Nuostolis įsipareigojimų neįvykdymo
atveju (tik kredito įstaigoms, taikan
čioms vidaus reitingais pagrįstą verti
nimo metodą)

Pozicijos nuostolio, susidariusio dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, ir įsiparei
gojimų neįvykdymo metu esančios neapmokėtos sumos santykis pagal Direktyvą
2006/48/EB arba vėlesnius aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką, pateikiamas
svertinis apimties vidurkis.
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Vienas paskolos susitarimas, kuriame kaip skolintojai dalyvauja kelios institucijos.
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Sindikuota paskola

Anonimiškumo lygis

LT

Kredito duomenų vie
netai

Požymiai

L 144/104

Rūšis

Požymiai

Palūkanų norma

Anonimiškumo lygis

Sumos, kurią skolininkas turi sumokėti kreditoriui per tam tikrą laikotarpį, ir paskolos, in
dėlio ar skolos vertybinio popieriaus pagrindinės sumos santykis, išreikštas metiniu pro
centu pagal Europos Centrinio Banko reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (*****) arba vėlesnius
aktus. Teikiant duomenis apie kiekvieną skolininką, pateikiamas svertinis apimties vidurkis.

Žr. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) sąrašą, skelbiamą ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.
Kaip skelbiama Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) interneto svetainėje www.ISO.org.
Kaip skelbiama Europos Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje www.ec.europa.eu/eurostat.
2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1.).
2001 m. gruodžio 20 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms
korporacijoms (ECB/2001/18) (OL L 10, 2002 1 12, p. 24.).“.
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Apžvalga
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