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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bankų sąjungos, kuriai būtų taikomas Europos centriniame banke (ECB) sutelktas bendras 
priežiūros mechanizmas, sukūrimas kelia labai svarbių konstitucinės reikšmės klausimų, į 
kuriuos turi būti atkreiptas Parlamento dėmesys.

Europos Vadovų Taryba ir Europos Komisija teisiniu pagrindu pasirinko Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 127 straipsnio 6 dalį:

6. Taryba, vieningai priimdama reglamentus pagal specialią teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Europos centriniu banku, gali pavesti 
Europos centriniam bankui specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta 
kredito ir kitų finansų įstaigų, išskyrus draudimo įmones, priežiūra.

Pranešėjo tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos sanglaudą apskritai ir visapusišką ES teisės 
nuostatų laikymąsi kartu sukuriant veiksmingą, tinkamą bendrą priežiūros mechanizmą. Šiuo 
tikslu pranešėjas pateikia 41-ą Komisijos parengto Tarybos reglamento projekto pakeitimą, 
kurie apibendrinami toliau pateiktoje lentelėje.

Pakeitimai Turinys
1, 2 Apibrėžiamas politinis kontekstas.
4 Atnaujinama.
5, 20, 27 Euro zonos narių dalyvavimas neturi būti laisvai pasirenkamas; euro zonai 

nepriklausančių valstybių (būsimųjų euro zonos narių) dalyvavimas 
laikomas norma. Tik JK netaikomos su euro zona susijusios nuostatos 
(Protokolas Nr. 15).

6 ECB pasitelkiamas todėl, kad jam jau patikėti įgyvendinimo įgaliojimai.
7 Išplečiama taikymo sritis siekiant įtraukti visus bankus be išimties.
8, 11 Sutartiniai susitarimai su dalyvaujančiomis valstybėmis, kurios 

nepriklauso euro zonai.
9, 10, 22, 23 Būtinybė gerbti Europos bankininkystės instituciją ir paisyti bendrosios 

rinkos vientisumo.
12, 30 Lygus visų bendrą priežiūros mechanizmą taikančių valstybių statusas.
12, 18, 35 Naujosios ECB priežiūros tarybos ir valdančiosios tarybos santykiai.
13, 24, 33, 34 Skaidrumas.
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Pirmininko rinkimas Europos Parlamente ir priežiūros tarybos 
atskaitomybė.

16, 19, 40 Teisminė kontrolė ir apeliacinis procesas.
41 Nuostata dėl peržiūros.
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Projekto rengimo patobulinimai.

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Parlamentui būtina užtikrinti, kad glaudžiai derėtų 
su šiuo teisės aktu susijusi jo pozicija (M. Thyssen pranešimas) ir su projektu dėl Europos 
bankininkystės institucijos reglamento susijusi jo pozicija (S. Giegoldo pranešimas).



PE498.084v01-00 4/22 PA\917116LT.doc

LT

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) dėl dabartinės finansų ir ekonomikos 
krizės vos nežlugo Europos bankų 
sistema. Susiskaldęs finansų sektoriaus 
kelia grėsmę bendros valiutos ir 
bendrosios rinkos stabilumui. Dabar itin 
svarbu intensyviau siekti bankų 
sektoriaus integracijos, kad būtų paremta 
Europos vienybė, atkurtas finansų 
stabilumas ir padėtas ekonomikos 
gaivinimo pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) greitas bankų sąjungos sukūrimas –
ypač svarbus pirmasis žingsnis procese, 
kuris turi nuvesti į fiskalinę ir galiausiai į 
politinę sąjungą. Neturėtų būti neįvertinta 
konstitucinė šio reglamento svarba 
ilgalaikei Europos Sąjungos raidai. Gerai 
parengtai ir gerai administruojamai 
bankų sąjungai pavyks pasiekti savo 
išsikeltus rinkų skatinimo ir politinio 
pasitikėjimo Europos integracijos procese 
tikslus, o blogai parengus ir blogai 
administruojant bankų sąjungą kiltų 
didelio valstybių narių pasidalijimo, euro 
žlugimo ir netgi Sąjungos iširimo pavojus;

Or. en
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos bankininkystės institucija 
(EBI), įsteigta 2011 m. 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos bankininkystės 
institucija), ir Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema, sukurta vadovaujantis 
to reglamento 2 straipsniu ir 2010 m. 
lapkričio 24 d. Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (EDPPI), 2 straipsniu, 
ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentu (ES) 
Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (EVPRI), labai 
pagerino Sąjungos bankų priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą. EBI labai 
prisideda kuriant bendrą Sąjungos 
finansinių paslaugų taisyklių sąvadą ir jos 
dalyvavimas labai svarbus nuosekliai 
įgyvendinant svarbiausių Sąjungos kredito 
įstaigų rekapitalizavimą, dėl kurio 2011 m. 
spalio mėn. susitarė Europos Vadovų 
Taryba;

(6) Europos bankininkystės institucija 
(EBI), įsteigta 2011 m. 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010, 
kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (Europos bankininkystės 
institucija), ir Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema, sukurta vadovaujantis 
to reglamento 2 straipsniu ir 2010 m. 
lapkričio 24 d. Reglamento (ES) 
Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (EDPPI), 2 straipsniu, 
ir 2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentu (ES) 
Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (EVPRI), labai 
pagerino Sąjungos bankų priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą. EBI labai 
prisideda kuriant bendrą visos Sąjungos 
finansinių paslaugų taisyklių sąvadą ir jos 
dalyvavimas labai svarbus nuosekliai 
įgyvendinant svarbiausių Sąjungos kredito 
įstaigų rekapitalizavimą, dėl kurio 2011 m. 
spalio mėn. susitarė Europos Vadovų 
Taryba;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2012 m. spalio 18 d. Europos Vadovų 
Taryba padarė išvadą, kad procesas 
siekiant gilesnės ekonominės ir pinigų 
sąjungos turėtų būti grindžiamas 
Sąjungos institucine ir teisine struktūra ir 
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pasižymėti atvirumu euro zonai 
nepriklausančioms valstybėms narėms ir 
skaidrumu jų atžvilgiu, taip pat pagarba 
bendrosios rinkos nedalumui. Integruotai 
finansinei struktūrai bus taikomas 
bendras priežiūros mechanizmas (BPM), 
kuris bus kaip įmanoma atviresnis visoms 
jį taikyti pageidaujančioms valstybėms 
narėms;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) todėl reikėtų sudaryti Europos bankų 
sąjungą, paremtą tikru bendru finansinių 
paslaugų taisyklių sąvadu visai bendrajai 
rinkai ir sudarytą iš bendro priežiūros 
mechanizmo ir bendros indėlių draudimo ir 
bankų pertvarkymo sistemos. Atsižvelgiant 
į glaudžius bendrą valiutą įsivedusių 
valstybių narių tarpusavio ryšius ir 
sąveiką, bankų sąjunga turėtų apimti ne 
mažiau kaip visas euro zonos valstybes 
nares. Siekiant palaikyti ir gerinti vidaus 
rinką ir kiek tai yra įmanoma institucine 
prasme, bankų sąjungoje taip pat turėtų 
galėti dalyvauti kitos valstybė narės;

(9) todėl reikėtų sudaryti Europos bankų 
sąjungą, paremtą visapusišku ir išsamiu
bendru finansinių paslaugų taisyklių 
sąvadu visai bendrajai rinkai ir sudarytą iš 
bendro priežiūros mechanizmo ir bendros 
indėlių draudimo ir bankų pertvarkymo 
sistemos. Atsižvelgiant į bendrą valiutą 
įsivedusių valstybių narių tarpusavio 
priklausomybę, bankų sąjunga turi apimti 
visas euro zonos valstybes nares ir turėtų 
apimti visas kitas valstybes, kurios ketina 
įsivesti eurą ar tam rengiasi. Siekiant 
palaikyti ir gerinti vidaus rinką ir kiek tai 
yra įmanoma institucine prasme, bankų 
sąjungoje galiausiai taip pat turėtų galėti 
dalyvauti Jungtinė Karalystė ar bet kuri 
kita nedalyvaujanti valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kaip euro zonos centrinis bankas, 
turintis daug patirties makroekonomikos ir 
finansų stabilumo klausimais, ECB yra 
tinkama institucija priežiūros užduotims 
vykdyti, daugiausia dėmesio skiriant 
Europos finansų sistemos stabilumui 
apsaugoti. Iš tiesų daugelyje valstybių 
narių centriniai bankai jau yra atsakingi už 
bankų priežiūrą. Todėl ECB reikėtų pavesti 
specialias užduotis, susijusias su euro 
zonos kredito įstaigų priežiūros politika;

(11) kaip euro zonos centrinis bankas, 
turintis daug patirties makroekonomikos ir 
finansų stabilumo klausimais ir 
besinaudojantis savo paties įgyvendinimo 
įgaliojimais, ECB yra tinkama institucija 
priežiūros užduotims vykdyti, daugiausia 
dėmesio skiriant Europos finansų sistemos 
stabilumui apsaugoti. Iš tiesų daugelyje 
valstybių narių centriniai bankai jau yra 
atsakingi už bankų priežiūrą. Todėl ECB 
reikėtų pavesti specialias užduotis, 
susijusias su rizikos ribojimo principais 
pagrįstos euro zonos kredito įstaigų 
priežiūros politika;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) didelių bankų saugumas ir 
patikimumas yra labai svarbus dalykas, 
siekiant užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą. Vis dėlto pastarojo meto patirtis 
rodo, kad dėl mažesnių bankų taip pat gali 
kilti grėsmė finansiniam stabilumui. Todėl 
ECB turėtų galėti vykdyti priežiūros 
užduotis, susijusias su visais dalyvaujančių 
valstybių narių bankais;

(13) didelių bankų saugumas ir 
patikimumas yra labai svarbus dalykas, 
siekiant užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą. Vis dėlto pastarojo meto patirtis 
rodo, kad dėl mažesnių bankų taip pat gali 
kilti grėsmė finansiniam stabilumui. Todėl 
ECB turėtų galėti vykdyti priežiūros 
užduotis, susijusias su visais be išimties 
dalyvaujančių valstybių narių bankais;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) ECB turi būti suteikti įgaliojimai 
sudaryti sutartinius susitarimus su 
nacionalinėmis kompetentingomis euro 
zonai nepriklausančių valstybių narių, 
dalyvaujančių bankų sąjungos veikloje, 
institucijomis, kad ECB galėtų atlikti tas 
pačias euro zonai nepriklausančių 
valstybių bankų priežiūros užduotis;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kai kurios valstybės narės turėtų 
pavesti priežiūros užduotis ECB, 
atsižvelgdamos į 2010 m. įsteigtą Europos 
finansų priežiūros institucijų sistemą 
(EFPIS) ir jos pagrindinį tikslą – sukurti 
bendrą taisyklių sąvadą ir pagerinti 
priežiūros praktikos konvergenciją visoje 
Sąjungoje. Svarbu, kad bankų priežiūros 
institucijos ir draudimo bei vertybinių 
popierių rinkų priežiūros institucijos 
bendradarbiautų, spręsdamos bendros 
svarbos klausimus ir užtikrindamos 
tinkamą kredito įstaigų, kurios veikia ir 
draudimo bei vertybinių popierių 
sektoriuose, priežiūrą. Todėl ECB turėtų 
būti reikalaujama glaudžiai bendradarbiauti 
su EBI, Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija, taip pat su Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija, 
laikantis EFSF principų;

(24) pavedant priežiūros užduotis ECB 
turėtų būti atsižvelgiama į 2010 m. įsteigtą 
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemą (EFPIS) ir jos pagrindinį tikslą –
sukurti bendrą taisyklių sąvadą ir pagerinti 
priežiūros praktikos konvergenciją visoje 
Sąjungoje. Svarbu, kad bankų priežiūros 
institucijos ir draudimo bei vertybinių 
popierių rinkų priežiūros institucijos
bendradarbiautų, spręsdamos bendros 
svarbos klausimus ir užtikrindamos 
tinkamą kredito įstaigų, kurios veikia ir 
draudimo bei vertybinių popierių 
sektoriuose, priežiūrą. Todėl ECB turėtų 
būti reikalaujama glaudžiai bendradarbiauti 
su EBI, Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija, taip pat su Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
nepažeidžiant jų kompetencijos;

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti ECB pavestų 
priežiūros funkcijų ir sprendimų 
priėmimo EBI nuoseklumą, ECB, kiek tai 
susiję su jo kompetencija, turėtų suderinti 
bendrą dalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinių institucijų atstovų poziciją;

(25) siekiant išsaugoti bendrosios rinkos 
vientisumą, ECB, kiek tai susiję su jo 
kompetencija ir kai dalyvaujančios 
valstybės narės tiesiogiai susijusios su 
sprendžiamu klausimu, turėtų tik suderinti 
dalyvaujančių valstybių narių atstovų 
poziciją. ECB turi visapusiškai atsižvelgti 
į EBI vaidmenį – tiek rengiant bendrą 
Europos bankų sektoriaus taisyklių 
sąvadą, tiek stebint, kaip taisyklės 
taikomos visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kiek tai susiję su euro zonoje ir už jos 
ribų veikiančių tarptautinių bankų 
priežiūra, ECB turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
nedalyvaujančių valstybių narių 
institucijomis. Kaip kompetentingai 
institucijai, ECB turėtų būti taikomi 
atitinkami įpareigojimai bendradarbiauti ir 
keistis informacija pagal Sąjungos teisę, jis 
taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijose. Be to, 
kadangi Europos institucijos vykdomos 
priežiūros užduotys yra aiškiai naudingos 
finansiniam stabilumui ir tvariai rinkos 
integracijai užtikrinti, bendros valiutos 
neįsivedusios valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę dalyvauti naujajame 
mechanizme. Vis dėlto būtina veiksmingo 
priežiūros užduočių vykdymo sąlyga – iki 
galo ir nevėluojant įgyvendinami 

(29) kiek tai susiję su euro zonoje ir už jos 
ribų veikiančių tarptautinių bankų 
priežiūra, ECB turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
nedalyvaujančių valstybių narių 
institucijomis. Kaip kompetentingai 
institucijai, ECB turėtų būti taikomi 
atitinkami įpareigojimai bendradarbiauti ir 
keistis informacija pagal Sąjungos teisę, jis 
taip pat turėtų visapusiškai dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijose. Be to, 
kadangi Europos institucijos vykdomos 
priežiūros užduotys yra aiškiai naudingos 
finansiniam stabilumui ir tvariai rinkos 
integracijai užtikrinti, bendros valiutos 
neįsivedusios valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę dalyvauti naujajame 
mechanizme. Vis dėlto būtina veiksmingo 
priežiūros užduočių vykdymo sąlyga – iki 
galo ir nevėluojant įgyvendinami 
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priežiūros sprendimai. todėl valstybės 
narės, norinčios dalyvauti naujajame 
mechanizme, turėtų įsipareigoti užtikrinti, 
kad jų nacionalinės kompetentingos 
institucijos laikysis bet kokių ECB 
reikalaujamų su kredito įstaigomis 
susijusių priemonių ir jas įgyvendins. ECB 
turėtų galėti užmegzti glaudų 
bendradarbiavimą su valstybės narės, 
neįsivedusios bendros valiutos,
kompetentingomis institucijomis. Jis 
turėtų būti įpareigotas užmegzti 
bendradarbiavimą, kai vykdomos šiame 
reglamente nustatytos sąlygos. Sąlygomis, 
kuriomis glaudų bendradarbiavimą 
užmezgusių valstybių narių 
kompetentingų institucijų atstovai 
dalyvauja priežiūros tarybos veikloje, 
turėtų būti užtikrintas kuo didesnis tų 
atstovų dalyvavimas, atsižvelgiant į 
apribojimus, nustatytus ECBS ir ECB 
statutuose, ypač kiek tai susiję su 
sprendimų priėmimo proceso vientisumu;

priežiūros sprendimai. todėl euro zonai 
nepriklausančios valstybės narės, 
dalyvaujančios naujajame mechanizme, 
turėtų įsipareigoti užtikrinti, kad jų 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
laikysis bet kokių ECB reikalaujamų su 
kredito įstaigomis susijusių priemonių ir 
jas įgyvendins. ECB turėtų sudaryti 
įpareigojančius sutartinius susitarimus su 
euro zonai nepriklausančių dalyvaujančių 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis. Euro zonai 
nepriklausančios dalyvaujančios valstybės 
narės turėtų būti įpareigotos tinkamai 
leisti įstatymus savo nacionalinės 
jurisdikcijos pagrindu siekiant, kad būtų 
įgyvendinama ECB priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) sąlygos, kuriomis euro zonai 
nepriklausančių valstybių narių
kompetentingų institucijų atstovai 
dalyvauja priežiūros tarybos veikloje, 
turėtų būti tokios, kad jiems būtų 
visapusiškai atstovaujama priežiūros 
taryboje ir kad jų statusas prilygtų euro 
zonos valstybių narių kompetentingų 
institucijų atstovų statusui. Priežiūros 
taryba turėtų būti įgaliota planuoti ir 
vykdyti ECB priežiūros užduotis. 
Priežiūros taryba turėtų vykdyti savo 
įgaliojimus visapusiškai pripažindama, 
kad ECB valdančioji taryba yra 
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pagrindinė ECB valdančioji institucija;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) taikydamas sprendimų priėmimo 
procedūras, ECB turėtų laikytis Sąjungos 
taisyklių ir bendrųjų tinkamo proceso ir 
skaidrumo principų. Turėtų būti 
visapusiškai paisoma ECB sprendimų 
adresatų teisės būti išklausytiems;

(33) taikydamas sprendimų priėmimo 
procedūras, ECB turėtų laikytis Sąjungos 
taisyklių ir bendrųjų tinkamo proceso ir 
skaidrumo principų. Turėtų būti 
visapusiškai paisoma ECB sprendimų 
adresatų teisės būti išklausytiems.
Priežiūros taryba turėtų skelbti savo 
protokolus;

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) priežiūros užduočių pavedimas reiškia 
didelę ECB atsakomybę užtikrinti finansinį 
stabilumą Sąjungoje ir kuo veiksmingiau ir 
proporcingiau naudotis savo priežiūros 
įgaliojimais. Todėl ECB turėtų atsiskaityti 
už šių užduočių vykdymą Europos 
Parlamentui, Ministrų Tarybai ir Euro 
grupei, kaip demokratiškai įteisintoms 
institucijoms, atstovaujančioms Europos 
žmonėms ir valstybėms narėms. Toks 
atsiskaitymas turėtų apimti reguliarų 
ataskaitų teikimą ir atsakymą į klausimus. 
Jeigu nacionalinės priežiūros institucijos 
imasi veiksmų pagal šį reglamentą, 
atskaitomybės susitarimai pagal 
nacionalinę teisę turėtų ir toliau galioti;

(34) priežiūros užduočių pavedimas reiškia 
didelę ECB atsakomybę užtikrinti finansinį 
stabilumą Sąjungoje ir kuo veiksmingiau ir 
proporcingiau naudotis savo priežiūros 
įgaliojimais. Kalbant apie pinigų politiką, 
ECB turi likti nepriklausomas, tačiau, kai 
tai susiję su jo priežiūros įgaliojimais, jam 
turėtų būti taikomos naujų formų 
demokratinė atskaitomybė. Toks 
atsiskaitymas turėtų apimti reguliarų 
ataskaitų teikimą ir atsakymą į klausimus. 
Jeigu nacionalinės priežiūros institucijos 
imasi veiksmų pagal šį reglamentą, 
atskaitomybės susitarimai pagal 
nacionalinę teisę turėtų ir toliau galioti;
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Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) priežiūros taryba turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti metinę 
ataskaitą. Priežiūros tarybos atstovai gali 
būti pakviesti atvykti į susijusius Europos 
Parlamento arba dalyvaujančių valstybių 
narių nacionalinių parlamentų komitetus. 
Priežiūros tarybos veiklos atžvilgiu turėtų 
būti taikoma Europos Parlamento teisė 
sukurti laikinąjį tyrimo komitetą;

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34b) nepažeidžiant SESV 263 straipsnio, 
Teisingumo Teismui turėtų būti sudaryta 
galimybė tikrinti savo priežiūros 
įgaliojimus vykdančio ECB aktų, kurie, 
kaip numatyta, darys teisinį poveikį 
trečiosioms šalims, teisėtumą;

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) visų pirma ECB turėtų būti sudaryta (36) visų pirma ECB turėtų būti sudaryta 
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priežiūros taryba, atsakinga už sprendimų 
priežiūros klausimais rengimą ir turinti 
specialios nacionalinių priežiūros 
institucijų patirties. Todėl priežiūros
tarybai turėtų vadovauti ECB 
valdančiosios tarybos išrinktas 
pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas 
ir, be jų, priežiūros tarybą turėtų sudaryti 
ECB ir nacionalinių institucijų atstovai. 
Siekiant užtikrinti tinkamą rotaciją ir 
visišką pirmininko ir pirmininko 
pavaduotojo nepriklausomumą, jų
kadencija neturėtų būti ilgesnė kaip penkeri 
metai ir neturėtų būti atnaujinama. Kad 
būtų užtikrintas visapusiškas derinimas, 
atsižvelgiant į EBI veiklą ir Sąjungos 
rizikos ribojimu pagrįstą politiką, EBI ir 
Europos Komisija turėtų būti priežiūros 
tarybos stebėtojos. Vykdant ECB pavestas 
priežiūros užduotis, reikia priimti daug 
techniškai sudėtingų aktų ir sprendimų, 
įskaitant sprendimus dėl atskirų kredito 
įstaigų. Kad tos užduotys būtų veiksmingai 
atliktos pagal atskyrimo nuo pinigų 
politikos užduočių principą, ECB 
valdančioji taryba turėtų galėti pavesti tam 
tikras aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis 
ir susijusius sprendimus priežiūros tarybai 
su sąlyga, kad valdančioji taryba, galinti 
pateikti tai įstaigai nurodymų ir 
instrukcijų, vykdys priežiūrą ir bus už tai 
atsakinga. Priežiūros tarybai gali padėti 
mažesnės sudėties iniciatyvinis komitetas;

priežiūros taryba, atsakinga už sprendimų 
priežiūros klausimais rengimą ir turinti 
specialios nacionalinių priežiūros 
institucijų patirties. Priežiūros tarybos 
pirmininką turėtų skirti ECB valdančioji 
taryba, o rinkti – Europos Parlamentas. 
Be to, tarybą turėtų sudaryti ECB ir 
nacionalinių institucijų atstovai. Siekiant 
užtikrinti tinkamą rotaciją ir visišką 
pirmininko (-ės) nepriklausomumą, jo ar 
jos kadencija neturėtų būti ilgesnė kaip 
penkeri metai ir neturėtų būti atnaujinama. 
Kad būtų užtikrintas visapusiškas 
derinimas, atsižvelgiant į EBI veiklą ir 
Sąjungos rizikos ribojimu pagrįstą politiką, 
EBI ir Europos Komisija turėtų būti 
priežiūros tarybos stebėtojos. Vykdant 
ECB pavestas priežiūros užduotis, reikia 
priimti daug techniškai sudėtingų aktų ir 
sprendimų, įskaitant sprendimus dėl atskirų 
kredito įstaigų. Kad tos užduotys būtų 
veiksmingai atliktos pagal atskyrimo nuo 
pinigų politikos užduočių principą, ECB 
valdančioji taryba turėtų galėti pavesti tam 
tikras aiškiai apibrėžtas priežiūros užduotis 
ir susijusius sprendimus priežiūros tarybai 
su sąlyga, kad valdančioji taryba vykdys 
priežiūrą ir bus už tai atsakinga. Priežiūros 
tarybai gali padėti mažesnės sudėties 
iniciatyvinis komitetas;

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) priežiūros taryba turėtų būti 
atsakinga už ECB valdančiosios tarybos 
sprendimų rengimą ir vykdymą. 
Valdančioji taryba turėtų pritarti 
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priežiūros tarybos pasiūlymams, nebent 
jie būtų atmesti kvalifikuota jos narių 
balsų dauguma;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
36 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36b) kai nacionalinė kompetentinga 
institucija nesutinka su ECB priežiūros 
tarybos sprendimu, ji turėtų turėti 
galimybę pateikti apeliaciją Europos 
bankininkystės institucijai – pastaroji 
turėtų sukurti tinkamą apeliacinį organą, 
kurio sprendimai būtų adresuojami 
priežiūros tarybai. Kai buveinės ar 
priimančiosios valstybės narės teismuose 
imamasi veiksmų dėl ECB veiklos, 
susijusios su jo priežiūros įgaliojimų 
vykdymu, ECB turėtų būti šio proceso 
šalis;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) dalyvaujanti valstybė narė – valstybė 
narė, kurios valiuta yra euro;

1) dalyvaujanti valstybė narė – valstybė 
narė, kurios valiuta yra euras, ir bet kuri 
kita bendrą priežiūros mechanizmą 
nusprendusi taikyti valstybė narė;

Or. en
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) nedalyvaujanti valstybė narė –
valstybė narė, kurios valiuta nėra euras ir 
kuri nusprendžia netaikyti bendro 
priežiūros mechanizmo;

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos 
bankininkystės institucija, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija, 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija ir Europos sisteminės rizikos 
valdyba, kurios sudaro Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemą, įsteigtą 
Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) 
Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 
2 straipsniu.

ECB, atlikdamas savo priežiūros 
įgaliojimus, glaudžiai bendradarbiauja su 
Europos bankininkystės institucija, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija ir Europos sisteminės 
rizikos valdyba, kurios sudaro Europos 
finansų priežiūros institucijų sistemą, 
įsteigtą Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, 
(ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 
2 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis atitinkamų Sąjungos teisės 
nuostatų, rizikos ribojimo principais 
pagrįstos priežiūros tikslais ECB suteikta 
išimtinė kompetencija vykdyti šias 
užduotis, susijusias su dalyvaujančiose 

1. Nepažeidžiant EBI įgaliojimų ir 
laikantis atitinkamų Sąjungos teisės 
nuostatų, rizikos ribojimo principais 
pagrįstos priežiūros tikslais ECB suteikta
išimtinė kompetencija vykdyti šias 
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valstybėse narėse įsteigtomis visomis 
kredito institucijomis:

užduotis, susijusias su dalyvaujančiose 
valstybėse narėse įsteigtomis visomis 
kredito institucijomis:

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) prisidedant prie priežiūros tikrinimo 
atlikti kredito įstaigų priežiūrinį testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis;

h) prisidedant prie priežiūros tikrinimo
atlikti kredito įstaigų priežiūrinį testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis ir paskelbti 
šių testų rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) derinti ir reikšti bendrą dalyvaujančių 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
atstovų poziciją Europos bankininkystės 
institucijos priežiūros taryboje ir 
administracinėje valdyboje klausimais, 
susijusiais su ECB šiuo reglamentu 
pavestomis užduotimis.

l) formuluoti bendrą dalyvaujančių 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
atstovų poziciją Europos bankininkystės 
institucijos priežiūros taryboje ir 
administracinėje valdyboje klausimais, 
susijusiais su ECB šiuo reglamentu 
pavestomis užduotimis.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 4. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 
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dalyvaujančių valstybių narių 
kompetentingų institucijų atsakomybei ir 
susijusiems įgaliojimams vykdyti šiame 
reglamente nenurodytas priežiūros 
užduotis.

dalyvaujančių valstybių narių 
kompetentingų institucijų atsakomybei ir 
susijusiems įgaliojimams vykdyti 
priežiūros užduotis, kurios nėra patikėtos
šiuo reglamentu.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Glaudus bendradarbiavimas su 
nedalyvaujančių valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis

Valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, 
dalyvavimas taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu ECB nedalyvaujančios
valstybės nacionalinei kompetentingai 
institucijai gali teikti gaires arba prašymus.

Tuo tikslu ECB tos valstybės nacionalinei 
kompetentingai institucijai gali teikti gaires 
arba prašymus.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Glaudus ECB ir nedalyvaujančios
valstybės narės nacionalinės 
kompetentingos institucijos 
bendradarbiavimas nustatomas ECB 

2. Glaudus ECB ir valstybės narės, kurios 
valiuta nėra euras, tačiau kuri 
nusprendžia dalyvauti, nacionalinės 
kompetentingos institucijos 
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sprendimu, jei laikomasi šių sąlygų: bendradarbiavimas nustatomas ECB 
sprendimu, jei laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytame sprendime, 
laikantis Europos centrinių bankų sistemos 
(ESCB) ir ECB statutų, nustatomos 
sąlygos, kuriomis glaudų 
bendradarbiavimą pagal šį straipsnį 
užmezgusios valstybės narės 
kompetentingos nacionalinės institucijos
atstovai dalyvauja priežiūros tarybos 
veikloje.

3. 2 dalyje nurodytame sprendime, 
laikantis Europos centrinių bankų sistemos 
(ESCB) ir ECB statutų, nustatomos 
sąlygos, kuriomis dalyvaujančių valstybių 
narių, kurių valiuta nėra euras, 
kompetentingų nacionalinių institucijų
atstovai visapusiškai ir vienodomis 
sąlygomis su valstybių narių, kurių 
valiuta yra euras, atstovais dalyvauja 
priežiūros tarybos veikloje.

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, į priežiūros tarybą įeina
pirmininkas, kurį valdančiosios tarybos 
nariai renka iš vykdomosios valdybos 
narių (išskyrus pirmininką), ir pirmininko 
pavaduotojas, kurį iš savo narių išrenka
ECB valdančioji taryba.

2. Be to, priežiūros tarybą sudaro
pirmininkas arba pirmininkė, kurį paskyrus
ECB valdančiajai tarybai renka Europos 
Parlamentas.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 6 straipsnį glaudų 
bendradarbiavimą užmezgusių valstybių 
narių kompetentingų institucijų atstovai 
gali dalyvauti priežiūros tarybos veikloje, 
laikantis pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalis 
priimtame sprendime nustatytų sąlygų ir 
atsižvelgiant į Europos centrinių bankų 
sistemos (ESCB) ir ECB statutus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valdančioji taryba priima priežiūros 
tarybos darbo tvarkos taisykles, įskaitant 
su pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija susijusias taisykles. Kadencija
neviršija penkerių metų ir nepratęsiama.

7. Valdančioji taryba priima savo pačios ir 
priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles 
ir jas paskelbia. Remiantis priežiūros 
tarybos darbo tvarkos taisyklėmis 
užtikrinamas vienodas požiūris į visus jos 
narius. Jomis nustatomos taisyklės 
pirmininko kadencijai, kuri neviršija 
penkerių metų ir nepratęsiama, apibrėžti.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Priežiūros taryba viešai skelbia savo 
protokolus.

Or. en



PE498.084v01-00 20/22 PA\917116LT.doc

LT

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Sprendimų priėmimo tvarka

Priežiūros taryba, veikdama paprasta 
balsų dauguma, sprendimų projektų 
forma teikia pasiūlymus ECB 
valdančiajai tarybai. Valdančioji taryba 
gali priimti šiuos sprendimų projektus, 
grąžinti su pastabomis priežiūros valdybai 
arba juos atmesti. Valdančiajai tarybai 
atmetus priežiūros tarybos sprendimo 
projektą, ji veikia dviem trečdaliais savo 
narių balsų, kaip apibrėžta ECBS ir ECB 
statuto 10 straipsnyje. Sprendimo 
projektas bus laikomas priimtu, nebent 
valdančioji taryba per tris savaites imtųsi 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ECB kasmet Europos Parlamentui, 
Taryba, Komisijai ir Euro grupei teikia
šiuo reglamentu jam pavestų užduočių 
vykdymo ataskaitą.

1. ECB teikia Europos Parlamentui, 
Taryba, Komisijai, Euro grupei ir 
dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniams parlamentams metinę šiuo 
reglamentu jam pavestų užduočių 
vykdymo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ECB priežiūros tarybos pirmininkas 
teikia šią ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Euro grupei, dalyvaujant bet kurios 
nedalyvaujančio valstybės narės, su kuria 
pagal 6 straipsnį užmegztas glaudus 
bendradarbiavimas, atstovams.

2. ECB priežiūros tarybos pirmininkas 
teikia tą ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Euro grupei, dalyvaujant kitų
dalyvaujančių valstybių narių atstovams.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamento prašymu 
kompetentingi Europos Parlamento 
komitetai gali išklausyti priežiūros tarybos 
pirmininką priežiūros užduočių vykdymo 
klausimais.

3. Europos Parlamento prašymu priežiūros 
tarybos pirmininkas dalyvauja 
kompetentingų Europos Parlamento 
komitetų klausyme priežiūros užduočių 
vykdymo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ECB žodžiu arba raštu atsako į jam 
pateiktus Europos Parlamento arba Euro 
grupės klausimus.

4. ECB žodžiu arba raštu atsako į jam 
pateiktus Europos Parlamento arba 
Tarybos klausimus.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)
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LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Apeliacijos

Dalyvaujančios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija gali 
apeliacinei tarybai pateikti apeliacinį 
skundą dėl ECB sprendimo, kaip 
numatyta pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1093/2010.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita teikiama Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Jei reikia, Komisija teikia 
susijusius pasiūlymus.

Ataskaita teikiama Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Jei reikia, Komisija teikia 
susijusius pasiūlymus, įskaitant 
pasiūlymus dėl visų esamų priežiūros 
institucijų ir mechanizmų integravimo į 
bendrą, visą sektorių apimančią, ES 
finansinių paslaugų instituciją.

Or. en


