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EUROPOS FINANSŲ PRIEŽIŪROS
INSTITUCIJŲ SISTEMA (EFPIS)

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir
makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuri apima Europos sisteminės rizikos
valdybą, tris Europos priežiūros institucijas ir nacionalines priežiūros institucijas. EFPIS
tikslas – užtikrinti nuoseklią ir darnią ES finansinę priežiūrą. Ši priežiūros sistema šiuo metu
keičiama dėl bankų sąjungos įsteigimo ir Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES.

TEISINIS PAGRINDAS:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis ir 127 straipsnio 6 dalis.

BENDROSIOS APLINKYBĖS IR TIKSLAI

Atsižvelgiant į J. de Larosière’o ekspertų grupės Europos priežiūros tvarkos klausimu
ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, EFPIS buvo įvesta 2010 m. ir pradėjo veikti 2011 m.
sausio 1 d. EFPIS sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros
institucijos (EPI): Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos vertybinių popierių ir
rinkų institucija (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), taip pat
nacionalinės priežiūros institucijos.
Pagrindinis EFPIS tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai
įgyvendinamos visose valstybėse narėse, siekiant išlaikyti finansinį stabilumą, skatinti
pasitikėjimą ir užtikrinti vartotojų apsaugą. EFPIS tikslai taip pat apima bendros priežiūros
kultūros plėtojimą ir geresnių sąlygų bendrai Europos finansų rinkai sudarymą.
EFPIS – tai mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo sistema. Pagrindinis mikrolygio rizikos
ribojimo tikslas – prižiūrėti atskiras finansų įstaigas ir riboti jų sunkumus, ir taip apsaugoti
vartotojus. Į finansų sistemos polinkį bendrai rizikai atsižvelgiama vykdant ne mikrolygio
rizikos ribojimo priežiūrą, o makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, kuria siekiama apriboti visos
finansų sistemos sunkumus siekiant apsaugoti visą ekonomiką nuo didelių realios produkcijos
nuostolių. EFPIS kontekste ESRV yra atsakinga už ES finansinės sistemos makrolygio rizikos
ribojimo priežiūrą, o mikrolygio rizikos ribojimo priežiūrą vykdo EBI, ESMA ir EIOPA, kurios
bendradarbiauja Jungtiniame komitete.
2012 m. įsteigus bankų sąjungą buvo pakeista ES priežiūros sistemos forma, nes į ją buvo
įtraukti nauji elementai, kaip antai bendras priežiūros taisyklių sąvadas, Bendras priežiūros
mechanizmas (BPM), kuris pradėjo veikti 2014 m., bendras pertvarkymo mechanizmas (BPeM),
kuris pradėjo veikti 2016 m., ir Europos indėlių garantijų sistema (EIGS).

http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://www.esrb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.lt.html
http://www.eba.europa.eu/languages/home_lt
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.lt.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-resolution-mechanism_en
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BENDROSIOS APLINKYBĖS

A. Mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra
Europos Sąjungoje mikrolygio ribojimo priežiūra yra vykdoma taikant daugiasluoksnę
institucijų, suskirstytų pagal sektorines sritis (bankininkystė, draudimo ir vertybinių popierių
rinkos) ir priežiūros bei reguliavimo lygmenis (Europos ir nacionalinis), sistemą.
1. Europos priežiūros institucijos (EPI)
Europos lygmeniu EPI yra atsakingos už mikrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. EBI, EIOPA
ir ESMA yra ES agentūros – atskiri juridiniai asmenys, kuriems atstovauja jų atitinkami
pirmininkai. Jos yra nepriklausomos ir veikia tik Sąjungos, kaip visumos, interesų labui. 2017 m.
Komisija atliks bendrą EPI peržiūrą, kurią pabaigus gali būti pateikti pasiūlymai iš dalies
pakeisti jų steigiamuosius reglamentus.
Reglamentuose, kuriais įsteigiamos EPI, nustatomas jų pagrindinis tikslas – prisidėti prie
finansų sistemos stabilumo ir veiksmingumo. EPI atlieka svarbų vaidmenį: gerinant vidaus
rinkos veikimą, įskaitant visų pirma patikimą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir priežiūros
lygį; užtikrinant finansų rinkų vientisumą, skaidrumą, efektyvumą ir sklandų veikimą; stiprinant
tarptautinį priežiūros koordinavimą; užkertant kelią reguliaciniam arbitražui ir skatinant
vienodų konkurencijos sąlygų sudarymą; užtikrinant, kad atitinkama rizika būtų tinkamai
reguliuojama ir prižiūrima, ir stiprinant vartotojų apsaugą.
EPI prisideda prie bendro taisyklių sąvado plėtojimo rengdamos techninius reguliavimo
standartus ir techninius įgyvendinimo standartus, kuriuos (kaip deleguotuosius aktus ir
įgyvendinimo aktus) tvirtina Komisija. Jos skelbia gaires bei rekomendacijas ir turi tam tikrų
įgaliojimų dėl ES teisę pažeidžiančių nacionalinių priežiūros institucijų, ekstremaliųjų situacijų
ir nesutarimų tarp kompetentingų nacionalinių institucijų.
Šių trijų EPI struktūra tokia pati. EPI valdymo organai yra šie: Priežiūros taryba
(pagrindinis sprendimų priėmimo organas, kurį sudaro pirmininkas, kiekvienos valstybės narės
kompetentingos priežiūros institucijos vadovas ir po vieną Komisijos, Europos Centrinio Banko
(ECB), ESRV ir kitų dviejų EPI atstovą), Administracinė valdyba, pirmininkas ir vykdomasis
direktorius.
a. Europos bankininkystės institucija (EBI)
Teisinis pagrindas: Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies pakeistas vėlesniais teisės aktais.
EBI būstinė yra Londone. Vis dėlto atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos
Sąjungos teks spręsti būstinės perkėlimo klausimą. EBI veiklos sritis apima kredito įstaigas,
finansinius konglomeratus, investicines įmones, mokėjimo įstaigas ir e. pinigų įstaigas. EBI
taip pat pavesta bendradarbiaujant su ESRV inicijuoti ir koordinuoti visos ES bankų sektoriaus
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Paskutinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
buvo atliktas 2016 m., o kitas bus atliekamas 2018 m.
b. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Teisinis pagrindas: Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies pakeistas vėlesniais
teisės aktais.
EIOPA būstinė yra Frankfurte prie Maino. Ji yra visų pirma susijusi su draudimo ir perdraudimo
įmonėmis, draudimo tarpininkais, finansiniais konglomeratais ir už profesinių pensijų skyrimą

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&qid=1456243643982&from=EN
http://www.eba.europa.eu/languages/home_lt
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016/results
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1094-20140523&qid=1456243873961&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1094-20140523&qid=1456243873961&from=EN
https://eiopa.europa.eu/
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atsakingomis įstaigomis. Ji prisideda prie bendro taisyklių dėl draudimo ir profesinių pensijų
rinkinio, ypač taikant Mokumo II ir profesinių pensijų įstaigos (PPĮ) tvarkas. EIOPA inicijuoja
ir koordinuoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis siekiant įvertinti draudimo sektoriaus
atsparumą. Paskutinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo užbaigtas 2016 m.
c. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Teisinis pagrindas: Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies pakeistas vėlesniais teisės
aktais.
ESMA būstinė yra Paryžiuje. Šios institucijos veiklos sritis – vertybinių popierių rinkos ir
jose dalyvaujančios įstaigos (biržos, prekiautojai, fondai ir t. t.). Europos Sąjungoje ESMA yra
išskirtinai atsakinga už kredito reitingų agentūrų ir sandorių duomenų saugyklų registraciją,
priežiūrą ir sankcijų joms skyrimą. Ji taip pat yra atsakinga už trečiųjų šalių pagrindinių sandorio
šalių ir sandorių duomenų saugyklų pripažinimą ir sertifikavimą ir už trečiųjų šalių kredito
reitingų agentūrų patvirtinimą.
2. Jungtinės institucijos
a. Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas
Jungtinis komitetas yra atsakingas už bendrą įvairius sektorius apimantį koordinavimą,
kurio tikslas – užtikrinti priežiūros nuoseklumą. Kaip apibrėžta EPI reglamentuose, tai
apima šias sritis: finansinius konglomeratus, apskaitą ir auditą, mikrolygio rizikos ribojimo
įvairius sektorius apimančių pokyčių, rizikos ir pažeidžiamumo, keliančių pavojų finansiniam
stabilumui, analizes; mažmeninius investicinius produktus; kovos su pinigų plovimu priemones;
ESRV ir EPI keitimąsi informacija ir šių institucijų bendradarbiavimo plėtojimą. Jungtinis
komitetas yra atsakingas už EFPIS institucijų tarpusavio ginčų sprendimą.
Jungtinį komitetą sudaro EPI (ir galimų pakomitečių) pirmininkai, jam 12 mėnesių kadenciją
rotacijos principu pirmininkauja vienos iš EPI pirmininkas. Jungtinio komiteto pirmininkas yra
ESRV pirmininko pavaduotojas. Jungtinis komitetas turi posėdžiauti bent kartą kas du mėnesius.
Sekretoriato funkcijas atlieka EPI darbuotojai.
b. Apeliacinė taryba
Apeliacinė taryba yra nepriklausoma nuo trijų EPI ir yra atsakinga už šalių, kurias veikia
Europos priežiūros institucijų sprendimai, apeliacijas.
Ją sudaro šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai, kuriuos EPI, remdamosi Komisijos pasiūlytu
trumpuoju sąrašu, skiria penkerių metų kadencijai.
Apeliacinės tarybos sprendimus galima apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
3. Kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos
Kiekviena valstybė narė skiria savo kompetentingas nacionalinės priežiūros institucijas, kurios
yra EFPIS dalis, ir joms atstovaujama EPI.
B. Makrolygio rizikos ribojimo priežiūra
Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV)
Teisinis pagrindas: Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos
makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami
konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla.

https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1095-20140523&qid=1456243974918&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1095-20140523&qid=1456243974918&from=EN
https://www.esma.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1092&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1096&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1096&from=LT
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Makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą ES lygmeniu atlieka ESRV, kurios būstinė yra Frankfurte
prie Maino. ESRV tikslas – atsižvelgiant į makroekonominius pokyčius užkirsti kelią sisteminei
rizikai, keliančiai pavojų finansiniam stabilumui, ir sumažinti jos poveikį. Steigiamuosiuose
reglamentuose ESRV priskiriamos įvairios užduotys ir suteikiamos priemonės, įskaitant: pareigą
rinkti ir nagrinėti aktualią informaciją, nustatyti ir pagal prioritetus suskirstyti sisteminę riziką,
skelbti įspėjimus ir rekomendacijas bei kontroliuoti, kaip jų laikomasi, teikti Tarybai vertinimus,
kai ESRV nustato, kad gali susidaryti kritinė padėtis, bendradarbiauti su kitais EFPIS subjektais,
derinti savo veiksmus su tarptautinėmis finansų organizacijomis, pavyzdžiui, Tarptautiniu
valiutos fondu (TVF) ir Finansinio stabilumo taryba (FST), atlikti kituose ES teisės aktuose
nustatytas užduotis.
ESRV sudaro bendroji valdyba, valdymo komitetas, du patariamieji organai (patariamasis
mokslinis komitetas ir patariamasis techninis komitetas) ir sekretoriatas.
ECB teikia analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą ESRV. ECB pirmininkas
taip pat yra ir ESRV pirmininkas. 2014 m. Komisija paskelbė ataskaitą dėl ESRV misijos ir
struktūros.
C. Bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis
Įvairūs EFPIS priklausantys subjektai savo veiksmus taip pat tarptautiniu lygmeniu koordinuoja
su įvairiomis institucijomis.

PRIEŽIŪROS SISTEMOS PLĖTRA

Finansų krizė parodė, jog paprasto EFPIS atliekamo finansų priežiūros koordinavimo nepakako,
kad būtų galima užkirsti kelią Europos finansų rinkos susiskaidymui. Siekiant įveikti šią kliūtį
buvo sukurta ES bankų sąjunga. Vienas iš pagrindinių ramsčių, BPM, yra ypač svarbi priežiūros
sistemos dalis. BPM tikslas – Sąjungoje užtikrinti nuoseklią ir darnią kredito įstaigų priežiūrą,
kad Sąjungoje būtų galima užkirsti kelią reguliaciniam arbitražui ir finansinių paslaugų
rinkos susiskaidymui. BPM dalyvauja visos euro zonos valstybės narės ir nusprendusios
prisijungti ne euro zonos valstybės narės. BPM sudarytas iš ECB ir nacionalinių kompetentingų
institucijų, kurios bendradarbiauja ir keičiasi informacija. ECB yra atsakingas už veiksmingą
ir nuoseklų mechanizmo veikimą. 2014 m. lapkričio mėn. BPM reglamentu ECB pavedamos
specialios užduotys. Šie uždaviniai, be kita ko, apima veiklos leidimų suteikimą kredito
įstaigoms, užtikrinimą, kad būtų laikomasi rizikos ribojimo ir kitų reguliavimo reikalavimų,
ir priežiūros apžvalgų atlikimą. ECB yra atsakingas už tiesioginę svarbių bankų priežiūrą, o
nacionalinės valdžios institucijos prižiūri mažiau svarbias institucijas. Neskaitant šių mikrolygio
rizikos ribojimo uždavinių, ECB atlieka makrolygio rizikos ribojimo funkcijas ir turi teisę
naudotis makrolygio rizikos ribojimo priemonėmis, pvz., susijusiomis su kapitalo rezervais.
Šiuo tikslu ECB valdymo struktūra buvo pakoreguota įsteigiant Priežiūros valdybą. Siekiant
užtikrinti nuoseklią priežiūrą, ECB glaudžiai bendradarbiauja su kitomis EFPIS sudarančiomis
institucijomis, ypač su EBI.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų, atliko svarbų vaidmenį rengiant steigiamuosius
EFPIS teisės aktus ir vieną iš pagrindinių vaidmenų derybose dėl teisės aktų, susijusių su
įvairiais bankų sąjungos ramsčiais. Parlamentas turi įtakos deleguotiesiems aktams (įskaitant
techninius reguliavimo standartus) ir įgyvendinimo aktams (įskaitant techninius įgyvendinimo
standartus), kuriuos priima Komisija. Parlamentas turi daug teisių gauti informaciją, pavyzdžiui,
gauna EPI metinę darbo programą, daugiametę darbo programą ir metinę ataskaitą. EPI

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024
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pirmininkus ir vykdomuosius direktorius turi patvirtinti Parlamentas. Be to, Parlamentas gali
prašyti Europos priežiūros institucijų pateikti nuomones. Parlamentas taip pat kiekvienais
metais balsuoja dėl sprendimo patvirtinti EPI biudžeto įvykdymą. Be to, Parlamentas ir Europos
Centrinis Bankas sudarė tarpinstitucinį susitarimą[1], kuriuo siekiama užtikrinti atskaitomybę ir
priežiūrą, susijusias su ECB pavestų uždavinių vykdymu įgyvendinant BPM. Be to, Priežiūros
valdybos pirmininkas Parlamentui pristato ECB metinę priežiūros veiklos ataskaitą, paaiškina
ECB priežiūros uždavinių vykdymą ir atsako į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON)
narių klausimus.
Dražen Rakić / Denitza Dessimirova
11/2017

[1]2013/694/ES

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/accountability/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/tvservices/hearings/html/index.en.html
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