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dėl mokėjimo įstaigų priežiūros, kurią atliks Lietuvos bankas
(CON/2009/40)

Įžanga ir teisinis pagrindas
2009 m. balandžio 3 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
prašymą pateikti nuomonę dėl įstatymo, iš dalies keičiančio Lietuvos banko įstatymą, projekto, kuriuo
nustatoma mokėjimo įstaigų priežiūra (toliau – įstatymo projektas).
ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio
4 dalimi ir 1998 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimo 98/415/EB dėl nacionalinių institucijų
konsultavimosi su Europos centriniu banku teisės akto projekto nuostatų klausimais1 2 straipsnio 1 dalies
trečia ir penkta įtraukomis, kadangi įstatymo projektas yra susijęs su Lietuvos banku ir mokėjimo ir
atsiskaitymo sistemomis. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio
5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.

Įstatymo projekto tikslas

Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – iš dalies pakeisti Lietuvos banko įstatymą, patikint jam naujas
funkcijas, susijusias su mokėjimo įstaigų licencijavimu ir priežiūra. Šiuo požiūriu įstatymo projektu
prisidedama prie 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl
mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir
2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 97/5/EB2, perkėlimo į Lietuvos teisę.

2.

Bendros pastabos

2.1

ECB pritaria įstatymo projektui, kuris įvykdys reguliavimo sąlygas, reikalingas bendros mokėjimų
eurais erdvės (Single European Payments Area, SEPA) įdiegimui3.

2.2

Įstatymo projektu Lietuvos bankui bus patikėtos naujos funkcijos, susijusios su mokėjimo įstaigų
licencijavimu ir priežiūra. ECB pritaria šiam Lietuvos banko įgaliojimų išplėtimui, kuris turi būti

1
2
3

OL L 189, 1998 7 3, p. 42.
OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
Taip pat žr. CON/2009/27.

paremtas suteikiant Lietuvos bankui pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių kiekio ir
kokybės prasme, kad jis galėtų vykdyti savo naujas funkcijas, numatytas nacionalinėje teisėje, ir
kad tai nedarytų poveikio jo gebėjimui vykdyti su Europos centrinių bankų sistema susijusius jo
uždavinius4.
2.3

ECB supranta, kad įstatymo projekto nuostatų dėl mokėjimo įstaigų priežiūros išsamias technines
įgyvendinimo taisykles Lietuvos bankas nustatys atskirai.

Ši nuomonė bus skelbiama ECB tinklavietėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2009 m. balandžio 24 d.

[parašas]

ECB pirmininko pavaduotojas
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