
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

EUROPOS CENTRINIS BANKAS (ECB)

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra pagrindinė ekonominės ir pinigų sąjungos
įstaiga, nuo 1999 m. sausio 1 d. atsakinga už pinigų politiką euro zonoje. ECB kartu
su visų ES valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais sudaro Europos centrinių
bankų sistemą. Pagrindinis Europos centrinių bankų sistemos tikslas – palaikyti
kainų stabilumą. Nuo 2014 m. lapkričio 4 d. ECB atsakingas už konkrečias užduotis,
susijusias su rizikos ribojimo principais pagrįsta kredito įstaigų priežiūra pagal Bendrą
priežiūros mechanizmą. Kadangi ECB veikia kaip bankų priežiūros institucija, jis taip
pat atlieka patariamąjį vaidmenį vertinant kredito įstaigų pertvarkymo planus.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 ir 13 straipsniai;

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3 straipsnio 1 dalies c punkto,
119, 123, 127-134, 138-144, 219 ir 282-284 straipsnių pagrindinės nuostatos;

— Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos
Centrinio Banko (ECB) statuto, Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių
nuostatų (šie protokolai pridėti prie ES sutarties ir SESV);

— 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos
Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu
pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (Bendro priežiūros mechanizmo (BPM)
reglamentas);

— 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių
pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra (bendro pertvarkymo
mechanizmo (BPeM) reglamentas).

ORGANIZACIJA IR OPERACIJOS

Pagal Sutartis viena iš pagrindinių ECB pareigų – vykdyti pinigų politiką euro zonoje.
Pagal BPM reglamentą ECB nuo 2014 m. lapkričio mėn. pavedamos tam tikros kredito
institucijų priežiūros funkcijos.
A. Pinigų politikos funkcija
ECB ir visų valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai sudaro Europos centrinių
bankų sistemą (ECBS), o ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai
centriniai bankai sudaro Eurosistemą. SESV nurodoma ECBS, o ne Eurosistema,
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kadangi ši sutartis buvo rengiama darant prielaidą, kad visos ES valstybės narės
galiausiai įsives eurą. Toms valstybėms narėms, kurios dar neįsivedė euro (dėl to,
kad joms taikoma išimtis arba galimybės pasirinkti sąlyga), tam tikros su ECBS
susijusios Sutarties nuostatos netaikomos, taigi bendra Sutartyje pateikta nuoroda į
ECBS faktiškai daugiausia susijusi su Eurosistema. ECB nepriklausomumas įtvirtintas
SESV 130 straipsnyje: „Naudodamiesi Sutarčių ir ECBS ir ECB statuto jiems suteiktais
įgaliojimais ir vykdydami juose nustatytas užduotis bei pareigas, nei Europos Centrinis
Bankas, nei nacionalinis centrinis bankas, nei bet kuris jų sprendimus priimančių
organų narys nesiekia gauti ar nepriima jokių Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų,
valstybių narių vyriausybių ar bet kurio kito subjekto nurodymų.“
1. Sprendimų priėmimo organai
ECB sprendimus priimantys organai – Valdančioji taryba, Vykdomoji valdyba ir Bendroji
taryba. ECBS vadovauja ECB sprendimus priimantys organai.
a. Valdančioji taryba
ECB valdančioji taryba susideda iš ECB vykdomosios valdybos narių ir euro
zonai priklausančių valstybių narių nacionalinių bankų valdytojų. Pagal ECB statuto
12 straipsnio 1 dalį Valdančioji taryba priima gaires ir sprendimus, kurie būtini
siekiant užtikrinti ECBS patikėtų uždavinių atlikimą. Ji nustato pinigų politiką ir
rengia jai įgyvendinti būtinas gaires. Valdančioji taryba priima ECB darbo tvarkos
taisykles, atlieka patariamąsias funkcijas ir sprendžia, kaip turi būti atstovaujama
ECBS tarptautinio bendradarbiavimo srityje (ECB statuto 12 straipsnio 3-5 dalys).
Valdančioji taryba taip pat gali perduoti kai kuriuos įgaliojimus Vykdomajai valdybai
(ECB statuto 12 straipsnio 1 dalis). Valdančioji taryba įprastai posėdžiauja du
kartus per mėnesį. 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie euro zonos
buvo pradėta įgyvendinti sistema, pagal kurią nacionalinių centrinių bankų valdytojai
paeiliui naudojasi balsavimo teisėmis Valdančiojoje taryboje. Nacionalinių centrinių
bankų valdytojai iš valstybių, užimančių pirmą–penktą vietas pagal šalių ekonomikos
ir finansinio sektoriaus dydį, dalijasi keturiomis balsavimo teisėmis. Visi kiti (jų
šiuo metu 14) dalijasi 11 balsavimo teisių. Valdytojai naudojasi balsavimo teisėmis
laikydamiesi mėnesinės rotacijos tvarkos. ECB vykdomosios valdybos nariai turi
pastovias balsavimo teises.
b. Vykdomoji valdyba
Vykdomoji valdyba susideda iš pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir keturių narių.
Juos kvalifikuota balsų dauguma skiria Europos Vadovų Taryba pagal Tarybos
rekomendaciją, kurią ji teikia pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Valdančiąja
taryba. Narių kadencijos trukmė – aštuoneri metai, ji negali būti pratęsiama (SESV 283
straipsnio 2 dalis ir ECB statuto 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Vykdomoji valdyba atsakinga
už ECB einamuosius reikalus ir kasdienį darbą (ECB statuto 11 straipsnio 6 dalis).
Vykdomoji valdyba įgyvendina pinigų politiką pagal Valdančiosios tarybos priimtas
gaires ir sprendimus. Ji teikia nurodymus nacionaliniams centriniams bankams.
Vykdomoji valdyba rengia Valdančiosios tarybos posėdžius.
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c. Bendroji taryba
Bendroji taryba yra trečias sprendimus priimantis Europos Centrinio Banko organas
(SESV 141 straipsnis; ECB statuto 44 straipsnis), tačiau ji veiks tik tol, kol bus euro
neįsivedusių ES valstybių narių. Bendrąją tarybą sudaro ECB pirmininkas, pirmininko
pavaduotojas ir visų ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Kiti
Vykdomosios valdybos nariai gali dalyvauti Bendrosios tarybos posėdžiuose, tačiau jie
neturi balsavimo teisės (ECB statuto 44 straipsnio 2 dalis).
2. Tikslai ir uždaviniai
Pagal SESV 127 straipsnio 1 dalį pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą.
Nedarant poveikio šio tikslo siekiams, ECBS taip pat remia Sąjungos bendrosios
ekonominės politikos kryptis, kad padėtų siekti ES sutarties 3 straipsnyje nurodytų
Sąjungos tikslų. ECBS veikia vadovaudamasi atviros rinkos ekonomikos esant
laisvai konkurencijai principu ir laikydamasi SESV 119 straipsnyje nurodytų principų.
Pagrindinės ECBS vykdomos užduotys yra šios (SESV 127 straipsnio 2 dalis ir
ECB Statuto 3 straipsnis): nustatyti ir įgyvendinti Sąjungos pinigų politiką; atlikti
užsienio valiutų operacijas, atitinkančias SESV 219 straipsnio nuostatas; laikyti ir
valdyti valstybių narių oficialiąsias užsienio valiutos atsargas; skatinti sklandų mokėjimo
sistemų veikimą.
3. Įgaliojimai ir priemonės
ECB turi išimtinę teisę duoti leidimą išleisti eurų banknotus. Valstybės narės gali išleisti
eurų monetas, ECB patvirtinus emisijos apimtį (SESV 128 straipsnis). ECB priima
reglamentus ir sprendimus, reikalingus pagal Sutartį ir ECB statutą ECBS patikėtiems
uždaviniams vykdyti. Be to, jis teikia rekomendacijas ir nuomones (SESV 132
straipsnis). Su ECB konsultuojamasi dėl siūlomų Sąjungos teisės aktų, priklausančių
jo kompetencijos sričiai, o nacionalinės institucijos su juo konsultuojasi dėl nacionalinių
ECB kompetencijos sričiai priklausančių teisės aktų projektų (SESV 127 straipsnio 4
dalis). ECB gali teikti nuomones klausimais, dėl kurių su juo konsultuojamasi. Su ECB
taip pat konsultuojamasi dėl sprendimų, kuriais nustatomos bendrosios pozicijos, ir
dėl priemonių, kuriomis užtikrinamas vieningas atstovavimas euro zonai tarptautinėse
finansų įstaigose (SESV 138 straipsnis). ECB, padedamas nacionalinių centrinių
bankų, iš kompetentingų nacionalinių institucijų arba tiesiogiai iš ūkio subjektų renka
reikiamą statistinę informaciją (ECB statuto 5 straipsnis). ECB statute nurodomos
įvairios priemonės, kuriomis jis gali naudotis, vykdydamas savo funkcijas, susijusias
su pinigų politika. ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali atidaryti sąskaitas kredito
įstaigoms, viešiesiems subjektams ir kitiems rinkos dalyviams ir priimti turtą kaip
užstatą. Jis gali vykdyti atvirosios rinkos ir kredito operacijas ir reikalauti turėti
minimalių atsargų. Be to, Valdančioji taryba dviejų trečdalių balsų dauguma gali
nuspręsti naudoti kitas pinigų politikos kontrolės priemones. Tačiau pagal SESV 123
straipsnį piniginis finansavimas draudžiamas, o pinigų politikos priemonių naudojimas
ribojamas. Siekdamas užtikrinti veiksmingas ir patikimas kliringo ir mokėjimo sistemas,
ECB gali suteikti infrastruktūrą ir nustatyti priežiūros politiką. ECB taip pat gali užmegzti
ryšius su kitų šalių centriniais bankais bei finansų įstaigomis ir su tarptautinėmis
organizacijomis.
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4. Valstybės narės, kurioms taikoma išimtis arba galimybės pasirinkti sąlyga
SESV 139–144 straipsniuose įtvirtintos specialios nuostatos, skirtos valstybėms
narėms, kurios pagal Sutartį įpareigotos įsivesti eurą, tačiau dar netenkina reikalingų
sąlygų (valstybės narės, kurioms taikoma išimtis). Šioms valstybėms narėms
netaikomos tam tikros Sutarties nuostatos, pvz., ECBS tikslai ir uždaviniai (SESV
127 straipsnio 1–3 ir 5 dalys) ir euro monetų emisija (SESV 128 straipsnis). Danijai
taikoma galimybės pasirinkti sąlyga, todėl ji neįpareigota prisijungti prie euro zonos,
kaip apibrėžta prie SESV pridėtame Protokole Nr. 16.
B. Priežiūros funkcija
Nuo 2014 m. lapkričio mėn. ECB atsakingas už visų Bendrame priežiūros mechanizme
(BPM) dalyvaujančių valstybių narių kredito įstaigų priežiūrą (tiesioginę didžiausių
bankų arba netiesioginę kitų kredito įstaigų priežiūrą). Vykdydamas šią funkciją jis
glaudžiai bendradarbiauja ir su kitais Europos finansų priežiūros institucijų sistemą
(EFPIS) sudarančiais subjektais. ECB ir euro zonai priklausančių valstybių narių
nacionalinės kompetentingos institucijos kartu sudaro bendrą priežiūros mechanizmą
(BPM). BPM gali dalyvauti ir Euro zonai nepriklausančių valstybių narių kompetentingos
institucijos. ECB tiesiogiai prižiūri didžiausius bankus, o nacionalinės priežiūros
institucijos stebi visus kitus bankus. Pagrindinės ECB ir nacionalinių priežiūros
institucijų užduotys – tikrinti, ar bankai laikosi ES bankininkystės taisyklių, ir spręsti
problemas ankstyvajame etape.
1. Organizacinis organas – Priežiūros valdyba
ECB priežiūros valdybą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, keturi ECB
atstovai (jų pareigos gali būti tiesiogiai nesusijusios su ECB pinigų politikos funkcija)
ir vienas visų Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių
nacionalinės kompetentingos institucijos atstovas. Europos Parlamentas turi patvirtinti
ECB teikiamas pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kandidatūras. Priežiūros valdyba
sprendimus priima paprasta savo narių balsų dauguma. Priežiūros valdyba yra vidaus
organas, atliekantis planavimo, parengiamąjį ir vykdomąjį darbą, susijusį su ECB
pavestomis priežiūros funkcijomis. Ji rengia ir siūlo Valdančiajai tarybai užbaigtus
priežiūros sprendimų projektus. Tokie sprendimų projektai priimami, jei Valdančioji
taryba per nustatytą laikotarpį jų neatmeta. Jei dalyvaujanti valstybė narė, kurios
valiuta nėra euro, nesutinka su Priežiūros valdybos sprendimo projektu, taikoma
speciali procedūra ir atitinkama valstybė narė gali net paprašyti nutraukti glaudų
bendradarbiavimą.
2. Tikslai ir uždaviniai
Kadangi ECB yra bankų priežiūros institucija, jai pavesta išduoti kredito įstaigoms
veiklos leidimus ir juos panaikinti, užtikrinti atitiktį rizikos ribojimo reikalavimams,
atlikti priežiūros tikrinimus ir dalyvauti papildomos finansinių konglomeratų priežiūros
veikloje. ECB taip pat įpareigotas spręsti sisteminės ir makroprudencinės rizikos
problemas.
3. Įgaliojimai ir priemonės
Kad galėtų atlikti priežiūros funkcijas, ECB turi tyrimo įgaliojimus (informacijos
prašymai, bendrieji tyrimai ir patikrinimai vietoje) ir specialius priežiūros įgaliojimus
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(pvz., leidimų veikti išdavimas kredito įstaigoms). ECB taip pat yra įgaliotas skirti
administracines sankcijas. Be to, jis gali reikalauti, kad kredito įstaigos sukauptų didesnį
kapitalo rezervą.
C. Kitos funkcijos
ECB pavedami papildomi uždaviniai pagal kitą teisinį pagrindą. Pagal Europos
stabilumo mechanizmo (ESM) sutartį (ji įsigaliojo 2012 m. rugsėjo mėn.) sukurta
tarptautinė finansų įstaiga ir ECB pavestos tam tikros funkcijos, susijusios su
finansinės paramos teikimu (visų pirma vertinimas ir analizė). Pagal reglamentus,
kuriais įsteigiama Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), atsakinga už Europos
Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, Europos sisteminės
rizikos valdybai ECB teikia sekretoriato paslaugas, t. y. analitinę, statistinę, logistinę
ir administracinę paramą. ECB pirmininkas taip pat eina ESRV pirmininko pareigas.
ECB atlieka patariamąjį vaidmenį vertinant kredito įstaigų pertvarkymo planus pagal
Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą (BGPD) ir Bendro pertvarkymo mechanizmo
reglamentą (BPeMR). Pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą (BPeM) ECB įvertina,
ar kredito įstaiga žlunga arba gali žlugti, ir apie tai praneša Europos Komisijai
ir Bendrai pertvarkymo valdybai. Sprendimą dėl tinkamų pertvarkymo veiksmų
priima pertvarkymo institucijos. Bendra pertvarkymo valdyba yra pagrindinis bendro
pertvarkymo mechanizmo sprendimus priimantis organas. Jos uždavinys – užtikrinti,
kad kredito įstaigas ir kitus į jos kompetencijos sritį patenkančius subjektus ištikę
sunkumai būtų veiksmingai sprendžiami ir kad mokesčių mokėtojams ir realiajai
ekonomikai dėl to tektų kuo mažesnės išlaidos. Valdyba pradėjo visapusiškai veikti nuo
2016 m. sausio 1 d.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

ECB pirmininkas per kas ketvirtį rengiamą dialogą pinigų klausimais Parlamentui
teikia ataskaitą dėl pinigų politikos veiksmų. Be to, ECB taip pat rengia metinę pinigų
politikos ataskaitą ir ją pristato Parlamentui. Parlamentas priima rezoliuciją dėl šios
metinės ataskaitos. EP nariai gali pateikti klausimus ECB, į kuriuos atsakoma raštu.
Su Parlamentu taip pat konsultuojamasi vykdant ECB vykdomosios valdybos narių
skyrimo procedūrą.
Naujos ECB priežiūros pareigos suderintos su papildomais atskaitomybės
reikalavimais, kaip nustatyta BPM reglamente. Šių reikalavimų įgyvendinimo praktinė
tvarka nustatyta Parlamento ir ECB tarpinstituciniame susitarime. Pagal atskaitomybės
tvarką Priežiūros valdybos pirmininkas turi dalyvauti kompetentingo komiteto, t. y.
Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto, posėdžiuose, atsakyti į Parlamento
užduodamus klausimus ir paprašytas dalyvauti konfidencialiose diskusijose žodžiu su
kompetentingo komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju. Be to, ECB rengia metinę
priežiūros ataskaitą, kurią Priežiūros valdybos pirmininkas pristato Parlamentui.

Dražen Rakić
09/2022
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