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BANKŲ SĄJUNGA

Bankų sąjunga buvo sukurta reaguojant į finansinę krizę. Šiuo metu ją sudaro du elementai:
Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) ir bendras pertvarkymo mechanizmas (BPeM).
BPM tiesiogiai Europos lygmeniu prižiūri didžiausius ir svarbiausius euro zonos bankus, o
BPeM tikslas – tvarkingai pertvarkyti žlungančius bankus užtikrinant mažiausias sąnaudas
mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai. Šiuo metu aptariamas trečiasis elementas –
Europos indėlių garantijų sistema (EIGS).

TEISINIS PAGRINDAS

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

TIKSLAI

Bankų sąjungos normos svariai papildo ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) ir vidaus rinkos
struktūras, jomis ES lygmeniu suderinama atsakomybė už priežiūrą, pertvarkymą ir finansavimą
ir bankai visoje euro zonoje įpareigojami laikytis vienodų taisyklių. Be kita ko, šiomis
taisyklėmis užtikrinama, kad bankai prisiimtų pamatuotą riziką ir kad klaidingus sprendimus
priėmęs bankas apmokėtų savo nuostolius ir galbūt būtų uždarytas, o mokesčių mokėtojų
sąnaudos būtų kuo mažesnės.

LAIMĖJIMAI

A. Bankų sąjungos kūrimo gairės
2012 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, glaudžiai bendradarbiaudamas
su Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko (ECB) ir Euro grupės pirmininkais, parengė
konkretų veiksmų planą su įgyvendinimo terminais, skirtą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai
sukurti. Viena esminių šio veiksmų plano dalių buvo sukurti labiau integruotą finansų sistemą,
t. y. bankų sąjungą.
B. Susitarimas dėl BPM
2013 m. kovo mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl bankų sąjungos
pirmojo ramsčio, visiems bankams euro zonoje taikomo Bendro priežiūros mechanizmo (BPM),
sukūrimo. Euro zonai nepriklausančios valstybės narės gali pasirinkti dalyvauti BPM, jei to
pageidauja. Nuo 2014 m. lapkričio 4 d. veikiantis BPM įsteigtas ECB struktūrose ir atsakingas
už tiesioginę didžiausių ir svarbiausių bankininkystės grupių (2016 m. lapkričio mėn. buvo 127
tokie subjektai) priežiūrą, o nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau vykdo visų kitų bankų
priežiūrą, nors galutinę atsakomybę už ją prisiima ECB. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma,
ar bankai laikomi svarbiais (taigi juos tiesiogiai prižiūri ECB), yra nustatyti BPM reglamente
ir BPM pagrindų reglamente ir apima banko dydį, svarbą ekonomikai, tarpvalstybinę veiklą
ir tiesioginės viešosios paramos poreikį. Taigi, atsižvelgiant į šių kriterijų pokyčius, esamas
bankų, kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, skaičius gali ilgainiui keistis. ECB taip pat gali bet
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kada nuspręsti laikyti banką svarbiu, siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi aukštų
priežiūros standartų.
Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taikomos aiškios ECB funkcijų priežiūros srityje ir
jo funkcijų pinigų politikos srityje organizacinio ir veiklos atskyrimo taisyklės
C. Išsamūs vertinimai ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
Prieš pradėdamas vykdyti priežiūros funkcijas, ECB atliko išsamų vertinimą, sudarytą iš turto
kokybės patikrinimo ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Buvo siekiama didesnio bankų
balansų skaidrumo, kad būtų užtikrinta patikima veiklos pradžia. 2014 m. spalio 27 d. viešai
paskelbti rezultatai atskleidė, kad 25 iš 130 dalyvaujančių bankų trūko kapitalo. Nors kai kurie
trūkumai jau buvo padengti rezultatų viešo paskelbimo metu, visi bankai turėjo ECB pateikti
kapitalo planus, parodančius, kaip bankai ketina 2015 m. užpildyti spragas.
Kaip jau minėta, tikrasis bankų, kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, skaičius laikui bėgant
keičiasi. Visiems į prižiūrimų subjektų sąrašą įtrauktiems bankams taikoma panaši finansinės
būklės patikra. 2015 m. atliktas išsamus devynių bankų vertinimas ir buvo nustatyta, kad
penkiems iš jų trūksta daugiau ar mažiau kapitalo. ECB šiuo metu atlieka išsamų dar keturių
Airijos, Italijos, Latvijos ir Slovėnijos bankų, kurie neseniai buvo klasifikuoti kaip svarbūs arba
galintys tapti svarbūs, vertinimą. Ši veikla pradėta 2016 m. kovo mėn. ir jos rezultatai buvo iš
dalies paskelbti 2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. liepos 29 d. Europos bankininkystės institucija (EBA) paskelbė 2016 m. ES mastu
atlikto 51 banko iš 15 ES ir EEE šalių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (apimant 70
% bankų turto kiekvienoje jurisdikcijoje) rezultatus. Testavime nepalankiausiomis sąlygomis
nebebuvo taikoma atitikties ir (arba) neatitikties ribinė vertė: vietoje to, rezultatai bus panaudoti
priežiūros institucijų vykdomoje bankų peržiūroje.
D. BPeM
2014 m. kovo mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl bankų sąjungos
antrojo ramsčio, Bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM), sukūrimo. Pagrindinis BPeM
tikslas yra užtikrinti, kad galimi būsimi bankų žlugimai bankų sąjungoje būtų valdomi
efektyviai, o mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai tektų kuo mažesnės sąnaudos.
BPeM taikymo sritis atitinka BPM taikymo sritį. Tai reiškia, kad už sprendimą inicijuoti banko
pertvarkymą galiausiai atsako centrinė institucija – Bendra pertvarkymo valdyba (BPV), tačiau
šis sprendimas bus praktiškai įgyvendinamas bendradarbiaujant su nacionalinėmis pertvarkymo
institucijomis. BPV pradėjo dirbti kaip nepriklausoma ES agentūra 2015 m. sausio 1 d., o nuo
2016 m. sausio mėn. vykdo savo veiklą visu pajėgumu. 2016 m. sausio 8 d. BPV paskelbė
į jos kompetenciją patenkančių bankų sąrašą, įskaitant svarbias įstaigas, kurias tiesiogiai
prižiūri ECB, ir 15 tarpvalstybinių grupių su patronuojamosiomis įmonėmis daugiau nei vienoje
dalyvaujančioje valstybėje narėje.
E. Bendras pertvarkymo fondas
Nors bankų sąjungą reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad bet kokį
pertvarkymą pirmiausia finansuotų banko akcininkai ir, jei reikia, taip pat iš dalies banko
kreditoriai, šiuo metu taip pat prieinamas kitas finansavimo šaltinis, kuriuo galima pasinaudoti,
jei nepakaktų finansavimo akcininkų ir kreditorių sąskaita, t. y. BPV administruojamas Bendras
pertvarkymo fondas. Kai Bendras pertvarkymo fondas pasieks savo tikslinį lėšų lygį, jame
bus apie 55 mlrd. EUR, t. y. maždaug 1 % apdraustųjų indėlių euro zonoje. Įnašus į Bendrą
pertvarkymo fondą per 8 metus sumokės bankai. 2015 m. gruodžio mėn. bankų sąjungoje
dalyvaujančios valstybės narės sutarė taikyti tarpinio finansavimo priemones sukurdamos
nacionalines individualias kredito linijas, kad užtikrintų savo nacionalinius skyrius Bendrame
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pertvarkymo fonde, jei pritrūktų finansavimo. 2016 m. sausio mėn. valstybės narės į Bendrą
pertvarkymo fondą pervedė 4,3 mlrd. išankstinių 2015 m. įnašų, o birželio mėn. pabaigoje dar
6,4 mlrd. už 2016 m.
F. BGPD
Naujos taisyklės dėl naštos pasidalijimo bankų pertvarkymų atveju nustatytos Bankų gaivinimo
ir pertvarkymo direktyvoje (BGPD), kurią Parlamentas priėmė 2014 m. balandžio mėn. BGPD
numatomi sunkumų patiriančių bankų pertvarkymo nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų
būdai, įgyvendinant principą, kad nuostolius pirmiausia turi padengti akcininkai ir kreditoriai,
o ne valstybė.
G. KRD ir KRR
Minimaliais kapitalo reikalavimais nustatoma, kiek kapitalo privalo turėti bankas, kad būtų
laikomas saugiu veikti ir kad galėtų pats padengti savo veiklos nuostolius. Finansų krizė parodė,
kad ankstesni reguliavimo tikslais taikomi minimalaus kapitalo reikalavimai buvo per maži
ištikus didelei krizei. Todėl tarptautiniu lygmeniu susitarta padidinti atitinkamas minimalias
ribines vertes („Bazelis III“ principai). 2013 m. balandžio mėn. Parlamentas priėmė du teisės
aktus, kuriais į ES teisę perkeliami bankams taikomi riziką ribojantys kapitalo reikalavimai:
ketvirtąją Kapitalo reikalavimų direktyvą (KRD) ir Kapitalo reikalavimų reglamentą (KRR).
KRD ir KRR įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.
Veiklos sąlygų bendrojoje rinkoje vienodumą padidino bendras taisyklių sąvadas, taikomas
visiems bankams ES. Parlamento priimtuose teisės aktuose dar reikėjo galutinai nustatyti tam
tikras technines detales. Todėl Komisijai buvo suteikti įgaliojimai parengti papildomus teisės
aktus (vadinamąsias 2-ojo lygio priemones), kuriuose nustatomos trūkstamos techninės detalės.
Tos 2-ojo lygio priemonės yra svarbi šios kadencijos (2014–2019 m.) Parlamento užduotis.
2016 m. lapkričio 23 d. Komisija pateikė išsamų KRD ir KRR nustatytų taisyklių dalinio keitimo
reformų rinkinį.
H. EIGS
2015 m. lapkričio 24 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto,
kuriuo siekiama bankų sąjungą papildyti kitu elementu – Europos indėlių garantijų sistema
(EIGS), kuri kuriama remiantis veikiančiomis nacionalinėmis indėlių garantijų sistemomis (jos
šiuo metu nėra užtikrintos bendra Europos sistema). EIGS bus įvesta palaipsniui. Manoma,
kad ji neturėtų daryti poveikio bendroms bankų sektoriaus sąnaudoms (nors didesnės rizikos
bankai turės mokėti didesnes įmokas nei saugesni bankai). Kartu bus taikomos griežtos apsaugos
priemonės ir priemonės, kuriomis siekiama sumažinti bankinę riziką.
Europos Parlamentas pradėjo atitinkamas savo vidaus procedūras. Pranešėja 2016 m. birželio 16
d. paskelbė savo darbo dokumentą dėl EIGS. Jame pabrėžiamas poreikis, kad Komisija atliktų
poveikio EIGS vertinimą ir būtų imtasi konkrečių priemonių rizikos mažinimo srityje.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Atsižvelgdamas į tikros ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo veiksmų planą, 2012 m.
lapkričio 20 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų
sąjungą“, kurioje pateikė rekomendacijas Komisijai sukurti tikrą bankų sąjungą. 2013 m. ir
2014 m. teisėkūros procedūra priėmęs aktus dėl BPM, BPeM, IGS, BGPD ir 4-osios KRD,
Parlamentas svariai prisidėjo prie tikros bankų sąjungos sukūrimo.
Šiais teisėkūros procedūra priimtais aktais Parlamentui suteiktas vaidmuo tikrinti įsteigtas
naujas institucijas. Vykdydamas savo priežiūros (t. y. BPM) funkciją ECB atsiskaito

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32013L0036
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.423+01+DOC+PDF+V0//EN
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Parlamentui ir Tarybai. Jo atskaitomybės Parlamentui elementai nustatyti Parlamento ir ECB
tarpinstituciniame susitarime.
Iki šiol Ekonomikos ir pinigų politikos komitete įvyko devyni eiliniai BPM Priežiūros valdybos
pirmininkės viešieji klausymai (2014 m. kovo 18 d., 2014 m. lapkričio 3 d., 2015 m. kovo 31
d., 2015 m. spalio 19 d., 2016 m. kovo 22 d., 2016 m. birželio 13 d., 2016 m. lapkričio 9 d.,
2017 m. kovo 23 d. ir 2017 m. birželio 19 d.).
Ta pati procedūra taikoma Bendrai pertvarkymo valdybai, kurios pirmininkas bent kartą per
kiekvienus kalendorinius metus dalyvauja klausyme kompetentingame Parlamento komitete dėl
Valdybos pertvarkymo užduočių vykdymo. Iki šiol Ekonomikos ir pinigų politikos komitete
įvyko penki BPV viešieji klausymai (2015 m. birželio 16 d., 2016 m. sausio 28 d., 2016 m.
liepos 13 d., 2016 m. gruodžio 5 d. ir 2017 m. kovo 22 d.).
Išsamesnės nuostatos dėl BPV atskaitomybės Parlamentui ir susijusios praktinės procedūros
išdėstytos 2015 m. gruodžio 24 d. paskelbtame Parlamento ir BPV tarpinstituciniame susitarime.
Marcel Magnus
06/2017
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