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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europą ištikusi 2008 m. ekonomikos ir finansų krizė, kurios pasekmės vis dar juntamos, 
akivaizdžiai parodė, kad trūksta tinkamo finansų reglamentavimo Europos lygmeniu ir kad 
silpni rinkos priežiūros mechanizmai. Komisija, remdamasi Jacques'o de Larosière'o 
pirmininkaujamos ekspertų grupės ataskaita, parengė keturis pasiūlymus, už kurių svarstymą 
Parlamente atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
Konstitucinių reikalų komitetas savo nuomonėje siekia išsamiai išanalizuoti, kaip geriausiai į 
institucinę sistemą įtraukti naująją Europos priežiūros instituciją ir Europos sisteminės rizikos 
valdybą, įsteigtas pagal minėtuosius pasiūlymus. Be to, skiriama daug dėmesio tam, kad būtų 
parengti suderinti finansinių paslaugų techniniai standartai siekiant užtikrinti, pirma, 
nuoseklius veiksmus ir, antra, tinkamą indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą Europos 
Sąjungoje. Šioje nuomonėje itin atidžiai nagrinėjami santykiai su privačiojo sektoriaus 
institucijomis, taip pat Europos priežiūros institucijos ir nacionalinių priežiūros institucijų 
santykiai. Galiausiai atkreipiamas dėmesys į problemas, susijusias su tarpvalstybinių 
institucijų priežiūra.
Atsižvelgiant į 2008 m. finansų krizę, Europos problemas reikia spręsti Europos lygmeniu: 
Parlamentas, gavęs naujų galių pagal Lisabonos sutartį, turi imtis lemiamo vaidmens 
sprendžiant šiuos klausimus.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant 
finansų krizei Parlamentas nuolat ragino 
ES lygmeniu įtvirtinti tikrai vienodas 
sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, 
kartu pažymėdamas, kad Europos 
Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint 
vis labiau integruotas finansų rinkas turi 
didelę reikšmę (žr. J. M. Garcíos-
Margallo y Marfilo pranešimą dėl 
Komisijos komunikato dėl finansų rinkų
sistemos įgyvendinimo: 2000 m. veiksmų 
planas, I. Van den Burgo pranešimą dėl 
rizikos ribojimo priežiūros taisyklių 
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Europos Sąjungoje (2002 m.), I. Van den 
Burgo pranešimą dėl finansinių paslaugų 
politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga 
(2007 m.) ir I. Van den Burgo bei 
D. Daianu pranešimą su 
rekomendacijomis Komisijai dėl 
Lamfalussy proceso tęsimo: būsimosios 
priežiūros struktūros (2008 m.)). Taip pat 
žiūrėti D. Skinderio 2009 m. pranešimą 
„Mokumas II“ ir J. P. Gauzès pranešimą 
dėl KRA reglamento (2009 m.).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Savo galutinėje ataskaitoje, 
pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de 
Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, 
įsteigti Bendrijos lygio įstaigą, kuriai būtų 
pavesta visos finansų sistemos rizikos 
priežiūra.

(3) Savo galutinėje ataskaitoje, 
pateiktoje 2009 m. vasario 25 d., de 
Larosière grupė rekomendavo, be kita ko, 
įsteigti Sąjungos lygio įstaigą, kuriai būtų 
pavesta visos finansų sistemos rizikos 
priežiūra.
(Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visame 
tekste.)

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2009 m. gegužės 27 d. komunikate 
„Europos finansų priežiūra“ Komisija 
numatė keletą esamų finansinio stabilumo 
apsaugos priemonių ES lygiu reformų, 
įskaitant Europos sisteminės rizikos 
valdybos (ESRV), atsakingos už 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, 
sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o 
birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų 
Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos 

(5) 2009 m. gegužės 27 d. komunikate 
„Europos finansų priežiūra“ Komisija 
numatė keletą esamų finansinio stabilumo 
apsaugos priemonių Sąjungos lygiu 
reformų, įskaitant Europos sisteminės 
rizikos valdybos (ESRV), atsakingos už 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, 
sukūrimą. 2009 m. birželio 9 d. Taryba, o 
birželio 18 ir 19 d. ir Europos Vadovų 
Taryba savo posėdžiuose pritarė Komisijos 
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nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos 
ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, 
kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m.
Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter 
alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti 
analitinę, statistinę, administracinę ir 
logistinę paramą ESRV, taip pat 
techniniais klausimais konsultuojantis su 
nacionaliniais centriniais bankais ir 
priežiūros institucijomis“.

nuomonei ir palankiai įvertino Komisijos 
ketinimą pateikti teisės aktų pasiūlymus, 
kad naujoji sistema būtų įvesta per 2010 m. 
Pritardama Komisijos nuomonei, ji inter 
alia padarė išvadą, kad ECB „turėtų teikti 
analitinę, statistinę, administracinę ir 
logistinę paramą ESRV, taip pat 
techniniais klausimais konsultuojantis su 
nacionaliniais centriniais bankais ir 
priežiūros institucijomis“. Suteikiant ECB 
paramą ESRV ir skiriant jai užduotis 
neturėtų būti pažeidžiamas ECB 
nepriklausomybės principas, susijęs su 
ECB užduočių atlikimu pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Turint mintyje tarptautinių finansų 
rinkų integraciją, Sąjungai reikia 
prisiimti tvirtus įsipareigojimus pasaulio 
mastu. Europos sisteminės rizikos valdyba 
(ESRV) turėtų pasinaudoti aukšto lygio 
mokslinio komiteto kompetencija ir 
prisiimti visus reikalingus pasaulio masto 
įsipareigojimus siekiant užtikrinti, kad 
būtų paisoma Sąjungos nuomonės 
finansinio stabilumo klausimais, visų 
pirma glaudžiai bendradarbiaujant su 
Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), 
Finansinių paslaugų taryba (FPV) ir 
visais Didžiojo dvidešimtuko (G-20) 
partneriais.

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taikant dabartinę Bendrijos tvarką, 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrai 
skiriama per mažai dėmesio. Atsakomybė 
už makrolygio rizikos ribojimo analizę 
išlieka fragmentiška, ją vykdo įvairios 
institucijos skirtingais lygmenimis ir nėra 
mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad 
makrolygio rizikos ribojimo rizika būtų 
tinkamai nustatyta, įspėjimai ir 
rekomendacijos būtų aiškiai pateikti, ir į 
juos būtų atsižvelgta ir imtasi veiksmų.

(6) Norint, kad Sąjungos ir pasaulio 
finansinės sistemos veiktų tinkamai, 
reikia, kad makro- ir mikrolygio priežiūra 
būtų nuoseklesnė. 2009 m. kovo mėn. 
A. Turnerio ataskaitoje „Reguliuojamasis 
atsakas į pasaulio bankininkystės krizę“ 
teigiama, kad veiksmingesnės procedūros 
įmanomos padidinus nacionalinius 
įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę 
bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę 
Europos integraciją. Turėdama mintyje 
patikimos finansinės sistemos svarbą 
Sąjungos konkurencingumui ir augimui 
ir jos poveikį realiajam ekonomikos 
sektoriui, J. de Larosière'o grupė, o vėliau 
ir ES institucijos, pasirinko didesnę 
Europos integraciją.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) J. de Larosière'o ataskaitoje taip pat 
teigiama, kad makrolygio rizikos ribojimo 
priežiūra turi prasmės tik tuo atveju, jeigu 
ji turi tam tikrą poveikį mikroekonominio 
lygmens priežiūrai, o mikrolygio rizikos 
ribojimo priežiūra negali veiksmingai 
užtikrinti finansinio stabilumo, jeigu 
tinkamai neatsižvelgiama į makrolygmens 
pokyčius.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema (EFPIS) turėtų būti 
kuriama suburiant finansų priežiūros 
subjektus ir nacionaliniu, ir Sąjungos 
lygmenimis, kad galėtų veikti kaip tinklas. 
Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu, kaip numatyta Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje,
EFPIS subjektai bendradarbiauja 
pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami 
vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio 
keitimąsi tinkama ir patikima informacija. 
Sąjungos lygmeniu tinklą turėtų sudaryti 
ESRV ir trys mikrolygio rizikos ribojimo
priežiūros institucijos: Europos priežiūros 
institucija (bankininkystė), įsteigta 
Reglamentu (ES) Nr. …/2010, Europos 
priežiūros institucija (vertybiniai popieriai 
ir rinkos), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 
…/2010, ir Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta 
Reglamentu (ES) Nr. …/2010. 
(Europos priežiūros institucijų pavadinimų 
pakeitimai turėtų būti taikomi visame 
tekste.) 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ESRV turėtų nuspręsti, ar 
rekomendacija turėtų būti laikoma 
konfidencialia, ar ją reikėtų paskelbti 
viešai, turėdama omenyje tai, kad tam 
tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas 
gali padėti paskatinti laikytis 
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rekomendacijų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Jeigu ESRV nustato, kad esama 
rizikos, jog galėtų kilti pavojus 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir jų 
patikimumui arba visai Europos Sąjungos 
finansų sistemai arba jos daliai, ji turėtų 
paskelbti įspėjimą, kuriame nurodytų, jog 
susidarė kritinė padėtis. Tokiu atveju 
ESVR turėtų nedelsdama pranešti apie 
savo įspėjimą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Komisijai ir Europos priežiūros 
institucijai (EPI). Jeigu susidarytų kritinė 
padėtis, ESVR turėtų paskelbti atitinkamą 
įspėjimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami per Tarybą ir, kai reikia, 
per Europos bankininkystės instituciją, 
įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų instituciją, 
įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją, 
įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/….

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami per Europos Parlamentą,
Tarybą ir, kai reikia, per EPI.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESRV, remdamasi adresatų 
ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip 
laikomasi jos rekomendacijų, siekdama 
užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų tinkamai 
atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai 
turėtų imtis veiksmų joms įgyvendinti, 
nebent neveikimą būtų galima tinkamai 
pagrįsti („veikimo arba pasiaiškinimo“ 
mechanizmas).

(10) ESRV, remdamasi adresatų 
ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip 
laikomasi jos rekomendacijų, siekdama 
užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų tinkamai 
atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai 
turėtų imtis veiksmų joms įgyvendinti, 
nebent neveikimą būtų galima tinkamai 
pagrįsti („veikimo arba pasiaiškinimo“ 
mechanizmas), visų pirma Europos 
Parlamentui.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) ESRV turėtų nuspręsti, ar 
rekomendacija turėtų būti laikoma 
konfidencialia ar ją reikėtų paskelbti 
viešai, turėdama omenyje tai, kad tam 
tikromis aplinkybėmis viešas atskleidimas 
gali padėti paskatinti laikytis 
rekomendacijų.

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ESRV turėtų atsiskaityti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne rečiau kaip kartą 
per metus, o plataus masto finansinio 
nuosmukio atveju – dar dažniau.

(12) ESRV turėtų atsiskaityti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne rečiau kaip du 
kartus per metus, o plataus masto 
finansinio nuosmukio atveju – dar dažniau.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Turint omeny tarptautinių finansų 
rinkų integraciją tarptautiniu lygiu ir 
finansų krizių plitimo riziką, ESRV turėtų 
derinti veiksmus su Tarptautiniu valiutos 
fondu ir naujai įsteigta Finansinio 
stabilumo taryba, kurios turėtų anksti 
įspėti apie makrolygio rizikos ribojimo 
riziką pasaulio mastu.

Išbraukta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Atsižvelgiant į J. de Larosière'o 
ataskaitą, reikia veikti laipsniškai. 
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
atlikti visapusišką EFPIS, ESRV ir EPI 
peržiūrą iki ...*.
* Pastaba OL (įrašyti datą): treji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EFPIS sudaro:
(a) ESRV;
(b) Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta
Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EVPRI). 
(c) Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta 
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Reglamentu (ES) Nr. .../2010 (EDPPI); 
(d) Europos priežiūros institucija 
(bankininkystė), įsteigta Reglamentu (ES) 
Nr. .../2010 (EBI); 
(e) Europos priežiūros institucija 
(jungtinis komitetas), numatyta 
Reglamentų (EB) Nr. …/… [EBI], Nr. 
.../... [EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI] 40 
straipsnyje;
(f) institucijos valstybėse narėse, kaip 
nurodyta Reglamento Nr. …/… [EVPRI], 
1 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 
…/2009 [EDPPI] 1 straipsnio 2 dalyje ir 
Reglamento (ES) Nr. …/… [EBI] 1 
straipsnio 2 dalyje, 
(g) Komisija – reglamentų (ES) Nr. 
..../....../...[EBI], Nr. .../... [EVPRI] ir Nr. 
…/…[EDPPI ] 7 ir 9 straipsniuose 
nurodytoms užduotims atlikti;
EPI, nurodytų b, c ir d punktuose, būstinė 
yra [xxx].

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu, kaip numatyta Europos 
Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje,
EFPIS subjektai bendradarbiauja 
pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami 
vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio 
keitimąsi tinkama ir patikima informacija.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji 
laikoma reikšminga;

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji 
laikoma reikšminga, ir, jei reikia, 
paskelbia, kad susidarė kritinė padėtis;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) glaudžiai bendradarbiauja su Europos 
finansų priežiūros institucijų sistema ir, 
kai reikia, pateikia Europos priežiūros 
institucijoms informaciją apie sisteminę 
riziką, reikalingą jų užduotims 
įgyvendinti;.

(f) glaudžiai bendradarbiauja su visais 
kitais EFPIS dalyviais ir, kai reikia,
pateikia Europos priežiūros institucijoms 
informaciją apie sisteminę riziką, 
reikalingą jų užduotims įgyvendinti;.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) dalyvauja Europos priežiūros 
institucijų jungtinio komiteto veikloje;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš pradėdami eiti pareigas, ESRV 
pirmininkas ir pirmasis pirmininko 
pavaduotojas per viešąjį klausymą 
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Europos Parlamentui pristato, kaip ketina 
eiti savo pareigas pagal šį reglamentą. 
Antrąjį pirmininko pavaduotoją Europos 
Parlamentas apklausia kaip vienos iš 
Europos priežiūros institucijų pirmininką, 
kaip nurodyta reglamentų (ES) Nr. 
..../....../...[EBI], Nr. .../... [EVRPI] ir Nr. 
…/…[EDPPI] XX straipsnyje.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei tinkama, dalyvauti Generalinės 
valdybos posėdžiuose gali būti kviečiami 
aukšto lygio tarptautinių institucijų 
atstovai, vykdantys kitą susijusią veiklą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei tinkama, ad hoc pagrindu 
dalyvauti Generalinės valdybos 
posėdžiuose gali būti kviečiamas vienas 
aukšto lygio Europos ekonominės erdvės 
atstovas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo 

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo 
sektoriaus suinteresuotąsias šalis, įskaitant 
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sektoriaus suinteresuotąsias šalis. profesines sąjungas, pilietinės visuomenės 
organizacijas ir vartotojų asociacijas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESRV gali paprašyti Europos priežiūros
institucijų pateikti informaciją tokia 
apibendrinta ar suvestine forma, kad 
nebūtų galima nustatyti atskirų finansų 
įstaigų. Jei šios institucijos neturi prašomų 
duomenų arba negali pateikti jų laiku, 
ESRV gali paprašyti duomenų iš 
nacionalinių priežiūros institucijų,
nacionalinių centrinių bankų ar kitų
valstybių narių institucijų.

3. ESRV prašymu Europos priežiūros
institucijos pateikia informaciją tokia 
apibendrinta ar suvestine forma, kad 
nebūtų galima nustatyti atskirų finansų 
įstaigų. Jei šios institucijos neturi prašomų 
duomenų arba negali pateikti jų laiku, 
ESRV paprašius duomenis pateikia 
nacionalinės priežiūros institucijos,
nacionaliniai centriniai bankai ar kitos
valstybių narių institucijos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ESRV gali pateikti pagrįstą prašymą 
Europos priežiūros institucijoms pateikti
duomenis ne apibendrinta ar suvestine 
forma.

4. ESRV pateikus pagrįstą prašymą, 
Europos priežiūros institucijos pateikia
duomenis ne apibendrinta ar suvestine 
forma. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ESRV personalas drauge su EPI gali 
būti kviečiamas į priežiūros institucijų ir 
sistemai svarbių finansinių grupių, ypač 
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priežiūros institucijų kolegijų, posėdžius ir 
užduoti klausimus bei gauti atitinkamą 
informaciją iš pirmųjų rankų. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami Tarybai ir, kai adresuojama 
vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Europos priežiūros 
institucijoms. 

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami Europos Parlamentui,
Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar 
kelioms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Europos priežiūros 
institucijoms. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir patikimumui, 
arba visos Europos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, ESRV 
pagal 3 straipsnio 2 dalies b punktą ir 
Reglamentų (ES) Nr. …/… [EBI], 
Nr. .../... [EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI] 
10 straipsnį savo iniciatyva arba gavusi 
EPI, Europos Parlamento, Tarybos ar 
Komisijos prašymą gali pateikti įspėjimų
apie tai, kad susidarė kritinė padėtis.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV iškart apie 
jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
atitinkamai EPI.
3. ESRV iš naujo svarsto 1 dalyje 
nurodytą sprendimą savo iniciatyva arba 
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gavusi EPI, Europos Parlamento, 
Tarybos arba Komisijos prašymą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte 
nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar 
kelioms valstybėms narėms arba vienai ar 
kelioms Europos priežiūros institucijoms 
arba vienai ar kelioms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms, adresatas 
informuoja ESRV apie veiksmus, kurių 
imtasi laikantis rekomendacijų, arba 
paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių 
veiksmų. Apie tai informuojama Taryba ir, 
kai reikia, Europos priežiūros institucijos.

1. Kai 3 straipsnio 2 dalies d punkte 
nurodyta rekomendacija skiriama vienai ar 
kelioms valstybėms narėms arba vienai ar 
kelioms Europos priežiūros institucijoms 
arba vienai ar kelioms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms, adresatas 
informuoja ESRV apie veiksmus, kurių 
imtasi laikantis rekomendacijų, arba 
paaiškina, kodėl nebuvo imtasi jokių 
veiksmų. Apie tai informuojamas Europos 
Parlamentas, Taryba ir atitinkamais 
atvejais Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai 
nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo 
neveikimo, ji informuoja apie tai Tarybą ir, 
kai reikia, atitinkamas Europos priežiūros 
institucijas.

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma ir kad adresatai 
nesugebėjo tinkamai paaiškinti savo 
neveikimo, ji informuoja apie tai Europos 
Parlamentą, Tarybą ir prireikus 
atitinkamas Europos priežiūros institucijas.



AD\810923LT.doc 17/20 PE439.139v02-00

LT

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu rekomendacija buvo paskelbta 
viešai ir jos nebuvo laikomasi, o 
rekomendacijos adresatai nesugebėjo 
paaiškinti, kodėl nesiėmė veiksmų, 
Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su 
ESRV ir Taryba, gali iškviesti adresatus į 
Europos Parlamento apklausą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV ne mažiau kaip kartą per metus 
teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

1. ESRV ne mažiau kaip du kartus per
metus teikia ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame straipsnyje minimos ataskaitos 
skelbiamos viešai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarybos arba Komisijos kvietimu ESRV 
taip pat nagrinėja konkrečius klausimus.

2. Europos Parlamento, Tarybos arba 
Komisijos kvietimu ESRV taip pat 
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nagrinėja konkrečius klausimus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ESRV pirmininkas ir kiti Valdymo 
komiteto nariai Europos Parlamento 
prašymu gali būti išklausyti 
kompetentinguose Europos Parlamento 
komitetuose.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba nagrinėja šį reglamentą remdamasi 
Komisijos ataskaita praėjus trims metams 
nuo jo įsigaliojimo ir nusprendžia, ar 
ESRV užduotys ir organizacija turi būti
peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

Europos Parlamentas ir Taryba nagrinėja 
šį reglamentą remdamasi Komisijos 
ataskaita praėjus trims metams nuo jo 
įsigaliojimo ir nusprendžia, ar ESRV 
užduotys ir organizacija turi būti 
peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

Ataskaitoje visų pirma įvertinama, ar:
– reikia supaprastinti ir sustiprinti EFPIS 
struktūrą siekiant didesnės makro- ir 
mikrolygmenų ir Europos priežiūros 
institucijų tarpusavio darnos;
– reikia padidinti EPI įgaliojimus 
reguliavimo srityje;
– EFPIS raida atitinka pasaulinę raidą;
– EFPIS užtenka įvairovės ir 
kompetencijos;
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