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FINANSINĖS PASLAUGOS: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Finansinių paslaugų reguliavimui ir priežiūrai ES skirta labai daug dėmesio per pasaulinę
finansų krizę. Laikotarpiu po krizės ES ėmėsi esminių savo finansinių paslaugų politikos
pakeitimų siekdama atkurti finansų sistemos stabilumą ir pasitikėjimą ja. Pastaraisiais metais
pasiūlyta daugiau kaip 40 naujų priemonių, kurias paskatino tokios iniciatyvos kaip bankų
sąjunga ir kapitalo rinkų sąjunga. Finansų sektoriaus reforma tebevyksta.

TEISINIS PAGRINDAS

— Finansinių paslaugų srities direktyvų ir reglamentų dažniausias teisinis pagrindas yra
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49, 56 ir 63 straipsniai dėl įsisteigimo
laisvės, paslaugų teikimo laisvės ir laisvo kapitalo judėjimo.

— Visą informaciją apie pagrindinius teisės aktus ir naujausius pokyčius galima rasti Europos
Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio
direktorato (FISMA GD) tinklavietėje.

BANKININKYSTĖ IR MOKĖJIMO PASLAUGOS

A. Kapitalo reikalavimų direktyva (KRD) (Direktyva 2013/36/ES) ir Kapitalo reikalavimų
reglamentas (KRR) (Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) kartu vadinami KRD IV dokumentų
rinkiniu
1. Tikslas ir turinys
Direktyvos ir reglamento tikslas – sukurti kredito įstaigoms taikomą šiuolaikinę rizikai
pritaikytą teisinę sistemą, kurioje atsižvelgiama į tarptautinius Bazelio bankų priežiūros
komiteto (angl. Basel Committee on Banking Supervision) pagrindų susitarimus dėl kapitalo
reikalavimų kredito įstaigoms („Bazelis III“). Taisyklėmis, kurias anksčiau sudarė dvi
direktyvos, siekiama paspartinti ES ekonomikos augimą ir užtikrinti finansinį stabilumą, tokiu
būdu suteikiant naudos tiek įmonėms, tiek vartotojams. Direktyvomis atnaujintos taisyklės
dėl leidimų ir veiklos bei normos dėl nuosavo kapitalo, kad jos būtų visapusiškesnės ir
labiau pritaikytos rizikai. Pavyzdžiui, KRD numatomas konkretus veiklos rizikos vertinimas
ir sudaromos galimybės patobulinti rizikos valdymą leidžiant taikyti vidaus rizikos vertinimo
(reitingų) sistemas. Vėlesniais pakeitimais (KRD II – KRD IV) nustatytos taisyklės, pavyzdžiui,
dėl pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais ir atlyginimo politikos, taip pat dėl didesnių
kapitalo reikalavimų. KRR siekiama užtikrinti vienodas taisykles (angl. „single rule book“).
2016 m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti KRD IV IR KRR, visų pirma, kad būtų
atsižvelgta į naujausius pokyčius Bazelio komiteto ir Finansinio stabilumo tarybos taisyklėse,
susijusius su privalomu sverto koeficientu, privalomu grynojo pastovaus finansavimo rodikliu
(angl. NFSR), rizikai jautresniais nuosavų lėšų reikalavimais ir bendro nuostolių padengimo
pajėgumo reikalavimu, taikomais pasaulinės sisteminės svarbos bankams, kad jie turėtų
minimalaus kapitalo ir kitų priemonių.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en
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2. Vertinimas
KRD IV numatytas Europos finansinių paslaugų sektoriui pritaikytas Bazelio pagrindų
susitarimo nuostatų perkėlimas, atsižvelgiant į Europos Parlamento 2010 m. prioritetus (kapitalo
bazės kokybės pagerinimą, likvidumo standartus, anticiklines priemones, sverto koeficientą
ir sandorio šalies kredito rizikos draudimą). Vis dėlto didelis skaičius išsamių įgyvendinimo
taisyklių (kurios dar turi būti priimtos) kelia sunkumų.
B. Mokėjimo paslaugų direktyva (MPD) (Direktyva 2007/64/EB), panaikinta MPD II
(Direktyva (ES) 2015/2366)
1. Tikslas ir turinys
Šia direktyva palengvinami elektroniniai mokėjimai visoje ES ir sukuriama bendra mokėjimų
eurais erdvė (angl. SEPA). Kiti tikslai – stipresnė vartotojų apsauga (nustatant prievolę teikti
informaciją) ir didesnė konkurencija (atveriant rinkas sukūrus suderintas patekimo į rinką
taisykles). MPD papildyta reglamentais (ES) Nr. 924/2009 ir (ES) Nr. 260/2012. Nors nuo 2010
m. pabaigos SEPA priemonės galioja visoje ES, jomis mažai naudotasi. Todėl buvo priimtas
Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriame numatytas perėjimas nuo nacionalinių prie visos
Europos masto mokėjimo priemonių. 2015 m. rudenį priimta naujos redakcijos direktyva (MPD
II), kuria panaikinama MPD. Ja nustatomi griežti saugumo reikalavimai, taikomi elektroninių
mokėjimų inicijavimui ir vykdymui bei finansinių duomenų apie vartotojus apsaugai. Ja taip pat
atveriama rinka paslaugų teikėjams, kurie siūlo mokėjimo paslaugas, grindžiamas prieiga prie
informacijos apie mokėjimo sąskaitą. Direktyva sumažinama atsakomybė už nesankcionuotas
mokėjimo operacijas ir nustatoma besąlygiška teisė į lėšų grąžinimą tiesioginio debeto operacijų
eurais atveju. Uždraudžiama nustatyti papildomus mokesčius, pavyzdžiui, už mokėjimus
kortele, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkama mokėjimo priemonė naudojama parduotuvėje ar
internetu. MPD II įsigaliojo 2016 m. sausio 12 d. Jos nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę
teisę iki 2018 m. sausio 13 d. Reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių taip pat yra
svarbi mokėjimo paslaugų teisės aktų sistemos dalis, nes juo ribojamas tarpbankinių mokesčių
už tarpbankines operacijas dydis, kad būtų sumažintos mažmenininkų ir vartotojų sąnaudos
naudojant mokėjimo korteles.
2. Vertinimas
Kai kurios MPD nuostatos buvo kritikuojamos, pavyzdžiui, tai, kad neprivaloma patikrinti
IBAN numerio (kuris yra svarbiausia informacija) atitikties sąskaitos savininko pavardei,
taigi pervedimas gali būti atliekamas ir tada, kai tokios atitikties nėra. Be to, negalima riboti
tiesioginio debeto dydžio ir atšaukti priimto mokėjimo. MPD II atžvilgiu buvo abejonių ir dėl
saugumo ir duomenų apsaugos.

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA

A. Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD II) (Direktyva 2014/65/ES) ir Finansinių
priemonių rinkų reglamentas (FPRR) (Reglamentas (ES) Nr. 600/2014)
1. Tikslas ir turinys
Nuo 2004 m. FPRD I (Direktyva 2004/39/EB, kuri šiuo metu panaikinta) buvo nustatyti
bendri prekybos vertybiniais popieriais standartai, kuriais užtikrinama didesnė konkurencija
ir geresnė investuotojų apsauga, pavyzdžiui, užtikrinus didesnį komisinių už konsultacijas
investicijų klausimais mokėjimo skaidrumą ir labiau integravus finansinių paslaugų teikimą.
Investuotojams turi būti pateikiama informacija apie visus mokesčius, kuriuos jie turės
sumokėti, ir visa informacija apie produktus bei su jais susijusią riziką. Tikėtasi taikant šią

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P7-TA-2010-354
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reglamentavimo sistemą padidinti investuotojų pasitikėjimą ir tarptautinio kapitalo srautus
į Europą. 2014 m. buvo atliktas peržiūros procesas nauja redakcija išdėstant atitinkamą
direktyvą (FPRD II) ir priimant reglamentą (FPRR), tokiu būdu nustatant naują teisinę
sistemą. Naujoje teisinėje sistemoje nustatyta keletas naujų nuostatų, kuriomis siekiama stiprinti
vartotojų apsaugą. Pavyzdžiui, investicinių įmonių atlyginimų praktika negali prieštarauti jų
pareigai veikti kliento labui. Taip pat siekiama stiprinti finansų rinkų reguliavimą ir didinti jų
skaidrumą bei užtikrinti didesnę konkurenciją. Šia sistema reaguojama į riziką, susijusią su
technologinėmis naujovėmis, pavyzdžiui, algoritmine prekyba ir didelio dažnio prekyba. FPRD
II ir FPRR iš pradžių numatyta pradėti taikyti 2017 m. pradžioje, tačiau vėliau taikymo pradžios
data atidėta metais – iki 2018 m. sausio 3 d.
2. Vertinimas
Investuotojų apsaugos organizacijos kritikuoja, kad, pavyzdžiui, jeigu bankas konsultuodamas
suteikia neteisingą ar neišsamią informaciją, tai turi įrodyti investuotojas, nors tokias
konsultacijas dėl investicijų dokumentuoti privalo jas teikiantis asmuo. Reguliavimo nuostatų
nesilaikymas taip pat negali sukelti jokių padarinių civilinės teisės požiūriu, todėl investuotojai
negali reikalauti atlyginti jiems padarytos žalos. Kadangi ši sritis reglamentuojama vadinamąja
Lamfalussy direktyva, jai būtina daug įgyvendinimo nuostatų. Tas pats pasakytina ir apie naująją
direktyvą ir reglamentą.
B. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)
direktyva (Direktyva 2009/65/EB)
1. Tikslas ir turinys
Nuo 1985 m. pagal KIPVPS direktyvą suderintiems investicinių fondų vienetams ar
akcijoms taikomas vadinamasis Europos pasas, kuriuo naudojantis, gavus leidimą vienoje
valstybėje narėje, šias akcijas ar vienetus galima parduoti visose kitose valstybėse narėse.
Reglamentuojamų produktų grupė buvo nuolat plečiama ir buvo įtraukiami investuotojų
apsaugos aspektai. Naujos redakcijos direktyva paaiškintos nuostatos dėl ES paso
suteikimo valdymo bendrovėms, pašalintos biurokratinės tarpvalstybinės prekybos kliūtys,
nustatytos taisyklės, reglamentuojančios fondų susijungimą, vadinamąsias finansuojamųjų ir
finansuojančiųjų subjektų struktūras, reikalavimus indėlius priimantiems bankams, atlyginimų
politiką, atsakomybės taisykles bei sankcijas. Atskiri reglamentai taikomi Europos ilgalaikių
investicijų fondams (ELTIF) (Reglamentas (ES) Nr. 2015/760), rizikos kapitalo fondams
(EuVECA) (Reglamentas (ES) Nr. 345/2013) ir Europos socialinio verslumo fondams (EuSEF)
(Reglamentas (ES) Nr. 346/2013). Direktyva 2011/61/ES taikoma alternatyvaus investavimo
fondų valdytojams. 2017 m. gegužės mėn. Taryba priėmė Pinigų rinkos fondų reglamentą (po
to, kai jo tekstui pritarė Parlamentas).
2. Vertinimas
Taip pat ir KIPVPS direktyvos atveju būtina priimti daugybę įgyvendinimo priemonių,
pavyzdžiui, dėl turto sutelkimo, pranešimo procedūros, paso suteikimo valdymo bendrovėms
ar pagrindinės informacijos investuotojams.

DRAUDIMAS

A. Draudimo ir perdraudimo direktyva („Mokumas II“) (Direktyva 2009/138/EB)
1. Tikslas ir turinys
Šia direktyva iš esmės pertvarkoma finansinė draudimo įmonių priežiūra ir pereinama nuo
ankstesnio statiško priežiūros modelio prie dinamiško rizika grindžiamo metodo, siekiant
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užtikrinti geresnę vartotojų ir įmonių apsaugą. Ja reglamentuojami rizikos adekvatumas ir
kapitalo valdymas. Be to, ja toliau stiprinama ES draudimo rinkos integracija ir veiksmingiau
apsaugomi draudėjai ir naudos gavėjai. Tikimasi, kad tokiu būdu ilgainiui bus padidintas
tarptautinis Europos draudimo ir perdraudimo įmonių konkurencingumas.
Pagal ankstesnes direktyvas mokumo atsargai apskaičiuoti buvo taikomas statiškas metodas –
jos dydis buvo nustatomas pagal visą prekybos apyvartą, atsižvelgiant tik į balanso dydį. Tačiau
sistema „Mokumas II“ labiau orientuota į faktinę riziką ir pagrindinis priežiūros veiklos dėmesys
skiriamas konkrečiam kiekvienos įmonės rizikingumui. Dabar atsižvelgiama į visus kiekybiškai
įvertinamus aktualius rizikos veiksnius (bent jau į rinkos riziką, kredito riziką, draudimo riziką
ir veiklos riziką). Taikant naująją priežiūros sistemą užtikrinama, kad draudimo įmonių kapitalo
ištekliai atitiktų jų riziką. Ji papildoma minimalaus kapitalo reikalavimu (angl. MCR).
2. Vertinimas
Dėl sistemos „Mokumas II“ taikymo draudimo įmonės galės veiksmingiau konkuruoti vis
labiau globalizuotose rinkose. Tačiau priežiūros institucijos būgštauja, kad dėl didesnės
konkurencijos gali padaugėti nemokumo atvejų ir sumažėti vartotojų pasitikėjimas bei padidėti
našta mažosioms ir vidutinėms draudimo įmonėms. Trumpuoju laikotarpiu gali susilpnėti
apsauga nuo didelės ilgalaikės rizikos (dėl didesnių kapitalui keliamų reikalavimų) ir draudikai
gali apriboti kryžminį subsidijavimą, todėl gali padidėti tam tikros draudimo įmokos. 2011 m.
Komisija priėmė pasiūlymą dėl „Omnibus II“, kad būtų atsižvelgta į naują priežiūros struktūrą,
o ypač į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) įsteigimą 2011 m.
pradžioje. Pasiūlymas dėl „Omnibus II“ buvo priimtas pavėluotai, todėl Direktyvos „Mokumas
II“ nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo atidėtas iki 2016 m. sausio 1 d.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Priimant ir įgyvendinant ES finansinių paslaugų teisės aktus laikomasi vadinamojo Lamfalussy
proceso, kuriuo vadovaujantis Parlamentas kartu su Taryba priima pagrindinius teisės (pirminės
teisės) aktus pagal bendro sprendimo procedūrą. Parlamentas taip pat atlieka tikrinimo vaidmenį
priimant antrinės teisės priemones.
Parlamentas taip pat nuolat padėjo Komisijai atlikti jos darbą, daugeliu atveju užtikrino pažangą
diskusijose ir pateikė savo pasiūlymų (pavyzdžiui, dėl atlyginimo sistemų bankininkystės ir
investicijų sektoriuose apribojimų), siekdamas aiškiai nurodyti savo poziciją. Parlamentas dėl
savo aktyvios pozicijos atlieka svarbų vaidmenį šiuo metu vykstančiose diskusijose su Komisija,
Taryba ir kitomis tarptautinėmis institucijomis apie finansų rinkų priežiūros ir reguliavimo
struktūros vystymąsi ir kovos su sistemine rizika galimybių paieškoje.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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	Finansinės paslaugos: pagrindiniai teisės aktai
	Teisinis pagrindas
	Bankininkystė ir mokėjimo paslaugos
	Vertybinių popierių rinka
	Draudimas
	Europos Parlamento vaidmuo


