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Pakeitimas 151
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija

kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir 
profesinių pensijų priežiūros institucija

Or. en

Pakeitimas 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė 
svarbių finansų priežiūros trūkumų, 
susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su 
visa finansų sistema. Nacionaliniai 
priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės –
integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos 
finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių 
veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė 
atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, 
nuoseklaus Bendrijos teisės aktų taikymo 
ir pasitikėjimo trūkumų. 

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė 
svarbių finansų priežiūros trūkumų, 
susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su 
visa finansų sistema. Nacionaliniai 
priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės –
integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos 
finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių 
veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė 
atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų
bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, 
nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir 
pasitikėjimo trūkumų. 

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Lisabonos sutartimi.
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Pakeitimas 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema turėtų būti nacionalinių ir 
Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, 
kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra 
būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o 
pagrindinis tarpvalstybinių grupių
priežiūros vaidmuo būtų patikėtas 
priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat 
turėtų būti užtikrintas didesnis finansų 
įstaigoms ir rinkoms visoje Bendrijoje
skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų 
taikymas. Reikėtų įsteigti Europos
draudimo ir profesinių pensijų instituciją, 
taip pat Europos bankininkystės instituciją 
bei Europos vertybinių popierių ir rinkų 
instituciją (Europos priežiūros 
institucijas).

(7) Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema turėtų būti nacionalinių ir 
Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, 
kuriame kasdienė finansų įstaigų, 
nevykdančių veiklos ES lygmeniu,
priežiūra būtų atliekama nacionaliniu 
lygmeniu. Priežiūros institucijų kolegijos 
turėtų vykdyti tarpvalstybinių institucijų, 
nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, 
priežiūrą. Europos priežiūros institucija 
turėtų palaipsniui perimti tarpvalstybinių 
institucijų, vykdančių veiklą Sąjungos 
lygmeniu, priežiūrą. Taip pat turėtų būti 
užtikrintas didesnis finansų įstaigoms ir 
rinkoms visoje Sąjungoje skirtų taisyklių 
suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų 
įsteigti Europos priežiūros instituciją 
(draudimas ir profesinės pensijos) (toliau 
– Institucija) kartu su Europos priežiūros 
institucija (bankininkystė) ir Europos 
priežiūros institucija (vertybiniai popieriai 
ir rinkos) bei Europos priežiūros 
institucija (Jungtinis komitetas). Europos 
sisteminės rizikos valdyba turėtų sudaryti 
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemos dalį.

Or. en

Pagrindimas

Europos finansų priežiūros institucijų sistema turi būti priderinta prie įvairių finansų įstaigų 
realijų.
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Pakeitimas 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (toliau – Institucija)
turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, 
visų pirma užtikrindama aukštą, 
veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir 
priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų 
valstybių narių interesus, apsaugoti 
draudėjus ir kitus naudos gavėjus, 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant 
finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias 
šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai.
Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų
Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens 
statusą ir teisinę, administracinę ir 
finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti 
savo tikslus.

(9) Institucija turėtų siekti gerinti vidaus 
rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius 
visų valstybių narių interesus, užkirsti 
kelią pasinaudoti įvairių jurisdikcijų 
teisės skirtumais ir užtikrinti visiems 
vienodas sąlygas, apsaugoti draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, skatinti priežiūros 
konvergenciją ir stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą visos 
ekonomikos, įskaitant finansų įstaigas ir 
kitas suinteresuotąsias šalis, vartotojus ir 
darbuotojus, naudai atsižvelgiant į 
būtinybę skatinti konkurenciją ir naujoves 
vidaus rinkoje ir užtikrinti visuotinį 
konkurencingumą. Būtina ir tinkama, kad 
Institucija būtų Sąjungos įstaiga, turinti 
juridinio asmens statusą ir teisinę, 
administracinę ir finansinę autonomiją, kad 
ji galėtų pasiekti savo tikslus.

Or. en

Pakeitimas 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Teisingumo Teismas byloje C-
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217/04 (Jungtinė Karalystė prieš Europos 
Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą) 
nusprendė, kad: „EB sutarties 95 
straipsnio formuluotė neleidžia prieiti prie 
išvados, kad šios nuostatos pagrindu 
Bendrijos teisės aktų leidėjo priimtos 
priemonės turi būti skirtos vien tik 
valstybėms narėms. Teisės aktų leidėjui 
gali atrodyti, kad būtina įsteigti Bendrijos 
agentūrą, padedančią vykdyti suderinimą 
tada, kai neprivalomų papildomų 
priemonių ir gairių priėmimas atrodo esąs 
tinkamas siekiant palengvinti šia nuostata 
paremtų aktų vienodą įgyvendinimą ir 
taikymą1“. Pagal EB sutarties 95 straipsnį 
(dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsnis) patvirtintos 
priemonės gali būti priimtos kaip 
direktyvos ar reglamentai. Pavyzdžiui, 
Europos tinklų ir informacijos saugumo 
agentūra buvo įsteigta pagal Reglamentą 
EB Nr. 460/20042; taip pat ir Institucija 
bus įsteigta pagal reglamentą. 
1  2006 m. gegužės 2 d. sprendimo 44 punktas.
2 OJ L 77, 2004 3 13, p.1.

Or. en

Pagrindimas

Precedentinė teisė, susijusi su ES institucijoms ar Bendrijos įstaigoms skirtomis priemonėmis.

Pakeitimas 156
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą draudėjų, kitų naudos 

(13) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą draudėjų, kitų naudos 
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gavėjų ir vartotojų apsaugą visoje 
Europoje. Su politikos pasirinktimis 
nesusijusių techninių standartų projektus
Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
Institucijai, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos 
techninių standartų projektus pagal
Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, 
kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį.
Techninių standartų projektus turi priimti 
Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, 
pavyzdžiui, techninių standartų projektai 
būtų nesuderinami su Bendrijos teise, būtų 
nesilaikoma proporcingumo principo arba 
prieštaraujama esminiams finansinių 
paslaugų vidaus rinkos principams, 
nustatytiems Bendrijos finansinių paslaugų 
acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir 
paspartintą tų standartų priėmimą, 
Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo 
priimti turėtų būti nustatomas konkretus 
terminas.

gavėjų ir vartotojų apsaugą visoje 
Europoje. Su politikos pasirinktimis 
nesusijusių techninių standartų projektus
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
Institucijai, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga. Šie standartai 
neturėtų prieštarauti nė vienos valstybės 
narės teisės aktams, nes minėtuose teisės 
aktuose numatoma politikos pasirinkimo 
galimybė. Šiuos techninių standartų 
projektus pagal Sąjungos teisę turėtų 
tvirtinti Komisija, kad jie įgytų privalomą 
teisinį poveikį. Techninių standartų 
projektus turi priimti arba atmesti
Komisija pagal aiškius ir skaidrius 
principus. Juos reikėtų atmesti, jei, 
pavyzdžiui, techninių standartų projektai 
būtų nesuderinami su Sąjungos teise, būtų 
nesilaikoma proporcingumo principo arba 
prieštaraujama esminiams finansinių 
paslaugų vidaus rinkos principams, 
nustatytiems Sąjungos finansinių paslaugų 
acquis. Siekiant užtikrinti sklandų ir 
paspartintą tų standartų priėmimą, 
Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo 
priimti turėtų būti nustatomas konkretus 
terminas.

Or. en

Pakeitimas 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Šiame reglamente nustatytas
techninių standartų rengimo procesas 
nepažeidžia Komisijos įgaliojimų savo 
iniciatyva priimti įgyvendinimo priemones 
pagal komitologijos procedūras 
Lamfalussy struktūros 2-uoju lygmeniu, 

(14) Komisija turėtų tvirtinti šiuos 
techninių standartų projektus, kad jie 
įgytų privalomą teisinį poveikį. Juos 
reikėtų iš dalies keisti, jei, pavyzdžiui,
techninių standartų projektai būtų 
nesuderinami su Sąjungos teise, juose 
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kaip nustatyta atitinkamuose Bendrijos
teisės aktuose. Klausimai, su kuriais susiję 
techniniai standartai, nesusiję su politikos 
sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju 
lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai.
Rengdama standartų projektus, Institucija 
užsitikrina galimybę maksimaliai 
pasinaudoti specializuota nacionalinių 
priežiūros institucijų patirtimi. 

būtų nesilaikoma proporcingumo principo 
arba prieštaraujama esminiams 
finansinių paslaugų vidaus rinkos 
principams, nustatytiems Europos 
Sąjungos finansinių paslaugų teisės 
aktuose. Siekiant užtikrinti sklandų ir 
paspartintą minėtųjų standartų priėmimo 
procesą, Komisijos sprendimui dėl 
patvirtinimo priimti turėtų būti nustatytas 
terminas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos atliekamas techninių standartų tvirtinimo, kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį, 
procesas turėtų būti ribojamas siekiant svarbiausią vaidmenį suteikti Institucijai. Komisija 
gali jų netvirtinti labai tiksliai apibrėžtais atvejais.

Pakeitimas 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Institucija turėtų turėti įgaliojimą 
skelbti neprivalomas gaires ir 
rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų 
taikymo techninių standartų neapimamose 
srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir 
rekomendacijų, nacionalinės institucijos 
turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, 
kodėl jos nesilaiko tų gairių ir 
rekomendacijų.

(15) Institucija turėtų turėti įgaliojimą 
skelbti gaires ir rekomendacijas dėl ES
teisės aktų taikymo techninių standartų 
neapimamose srityse. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir pasirūpinti, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos geriau laikytųsi šių 
gairių ir rekomendacijų, nacionalinės 
institucijos turėtų būti įpareigotos viešai, 
siekiant skaidrumo rinkos dalyvių 
atžvilgiu, nurodyti priežastis, kodėl jos 
nesilaiko tų gairių ir rekomendacijų.
Techninių standartų 
nereglamentuojamose srityse Institucija 
turėtų numatyti ir skleisti pažangiąją 
patirtį.

Or. en
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Pagrindimas

Rinkos dalyviai ir visuomenė turėtų būti susipažinę su orientacinėmis rekomendacijomis, kad 
jų privalomas poveikis būtų kaip galima didesnis.

Pakeitimas 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą sprendimą 
Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, 
suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad 
juo būtų galima pasinaudoti 
nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir 
užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226
straipsnį.

(18) Jeigu nacionalinė institucija per 
Institucijos nustatytą terminą nesilaiko 
rekomendacijos, Institucija turėtų 
nedelsiant priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą sprendimą ES
teisės laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam 
tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima 
pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir 
institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 160
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą sprendimą 
Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, 

(18) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą oficialią 
nuomonę Europos Sąjungos teisės 
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suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad 
juo būtų galima pasinaudoti 
nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir 
užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226
straipsnį.

laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam 
tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima 
pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir 
institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 161
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų 
Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti 
reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. 
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai nacionalinės 
priežiūros institucijos nesiima veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai 
taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, 
kuriais būtų siekiama švelninti krizės 
poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 162
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų
Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti
reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. 
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai nacionalinės 
priežiūros institucijos nesiima veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai 
taikomų Bendrijos teisės aktų srityse, 
kuriais būtų siekiama švelninti krizės 
poveikį ir atkurti pasitikėjimą rinkomis.

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Europos Sąjungos finansų 
sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų Europos 
Sąjungos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Atsižvelgiant į tai, kad šis 
klausimas opus, įgaliojimai kritinei 
padėčiai nustatyti turėtų būti suteikti 
Tarybai deramai pasikonsultavus su 
Komisija, Europos sisteminės rizikos 
valdyba ir atitinkamais atvejais Europos 
priežiūros institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos
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Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti 
reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. 
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai nacionalinės 
priežiūros institucijos nesiima veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų 
siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis.

lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti 
galimybę reikalauti, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos imtųsi konkrečių 
veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos 
sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, 
kada padėtis yra kritinė. Siekiant kritiniu 
atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, kai 
nacionalinės priežiūros institucijos nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms 
tiesiogiai skirtus sprendimus joms 
tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų 
srityse, kuriais būtų siekiama švelninti 
krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą 
rinkomis.

Or. en

Pagrindimas

ESRV – tai įstaiga, atsakinga už makroekonominę priežiūrą, taigi tai tinkamiausia įstaiga, 
galinti paskelbti, kad susidarė kritinė padėtis.

Pakeitimas 164
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų
Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti
reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai.
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai nacionalinės 

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos
lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti 
galimybę reikalauti, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos imtųsi konkrečių 
veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Kritinei 
padėčiai nustatyti reikalinga didelė 
veiksmų laisvė, todėl šį įgaliojimą reikėtų 
suteikti Tarybai. Siekiant kritiniu atveju 
užtikrinti veiksmingą atsaką, kai 
nacionalinės priežiūros institucijos nesiima 
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priežiūros institucijos nesiima veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų 
siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis.

veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms 
tiesiogiai skirtus sprendimus joms 
tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų 
srityse, kuriais būtų siekiama švelninti 
krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą 
rinkomis.

Or. en

Pakeitimas 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas 
būtų privalomas, taip pat ir priežiūros 
institucijų kolegijose. Turėtų būti 
numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija turėtų
apimti nesutarimus dėl procedūrinių 
įpareigojimų bendradarbiavimo procese, 
taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir 
taikymo priežiūros sprendimuose. Turi 
būti laikomasi sektorių teisės aktuose 
numatytų esamų taikinimo mechanizmų.
Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti 
finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus 
sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Bendrijos teisės aktų srityse.

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas 
būtų privalomas, taip pat ir priežiūros 
institucijų kolegijose. Turėtų būti 
numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija šioje 
srityje turėtų būti apibrėžta 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytuose atskirų sektorių teisės
aktuose.  Turi būti laikomasi sektorių 
teisės aktuose numatytų esamų taikinimo 
mechanizmų. Atitinkamoms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms nesiimant veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Sąjungos teisės aktų srityse.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas – tai siūlomo 11 straipsnio 1 dalies pakeitimo dėl privalomojo 
tarpininkavimo apimties išdava. Šiame reglamento projekte nurodomi tik EDPPI įgaliojimai 
siekiant numatyti privalomąjį tarpininkavimą ir procedūra. Tačiau privalomojo 
tarpininkavimo apimtis kiekvienu atskiru atveju reglamentuojama atskirų sektorių teisės 
aktuose.

Pakeitimas 166
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas 
būtų privalomas, taip pat ir priežiūros 
institucijų kolegijose. Turėtų būti 
numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija turėtų 
apimti nesutarimus dėl procedūrinių 
įpareigojimų bendradarbiavimo procese, 
taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir 
taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti 
laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų 
esamų taikinimo mechanizmų.
Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti 
finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus 
sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Bendrijos teisės aktų srityse.

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas 
būtų privalomas, taip pat ir priežiūros 
institucijų kolegijose. Turėtų būti 
numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija turėtų 
apimti nesutarimus dėl procedūrinių 
įpareigojimų bendradarbiavimo procese, 
taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir 
taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti 
laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų 
esamų taikinimo mechanizmų.
Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti 
finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus 
sprendimus joms tiesiogiai taikomų
Sąjungos teisės aktų srityse. Tais atvejais, 
kai pagal atitinkamus ES teisės aktus 
valstybėms narėms suteikiama laisvė 
veikti savo nuožiūra, Institucijos priimti 
sprendimai neturėtų panaikinti jų teisės 
naudotis savo įgaliojimais pagal Sąjungos 
teisę.

Or. en
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Pakeitimas 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
institucijų nesutarimus, ir jos sprendimas 
būtų privalomas, taip pat ir priežiūros 
institucijų kolegijose. Turėtų būti 
numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija turėtų 
apimti nesutarimus dėl procedūrinių 
įpareigojimų bendradarbiavimo procese, 
taip pat dėl Bendrijos teisės aiškinimo ir 
taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti 
laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų 
esamų taikinimo mechanizmų. 
Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti 
finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus 
sprendimus joms tiesiogiai taikomų 
Bendrijos teisės aktų srityse. 

(21) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
nacionalinių priežiūros institucijų 
pozicijas, Institucija turėtų galėti spręsti tų 
kompetentingų institucijų nesutarimus, ir 
jos sprendimas būtų privalomas, taip pat ir 
priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų 
būti numatytas taikinimo etapas, per kurį 
nacionalinės priežiūros institucijos galėtų 
susitarti. Institucijos kompetencija turėtų 
apimti nesutarimus dėl procedūrinių 
įpareigojimų bendradarbiavimo procese, 
taip pat dėl Sąjungos teisės aiškinimo ir 
taikymo priežiūros sprendimuose. Turi būti 
laikomasi sektorių teisės aktuose numatytų 
esamų taikinimo mechanizmų. 
Atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms nesiimant veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju priimti 
finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus 
sprendimus joms tiesiogiai taikomų 
Sąjungos teisės aktų srityse. Ši nuostata 
taikoma ir esant nesutarimams priežiūros 
institucijų kolegijoje.

Or. en

Pagrindimas

Nesutarimų priežiūros institucijų kolegijoje sprendimas.
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Pakeitimas 168
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a. Be to, 2009 m. balandžio 2 d. 
Londone vykusio aukščiausiojo lygio 
susitikime G20 vadovų priimtoje 
deklaracijoje dėl finansinės sistemos 
stiprinimo raginama „parengti priežiūros 
kolegijų gaires ir paremti priežiūros 
kolegijų steigimą, veikimą ir dalyvavimą 
jų veikloje, įskaitant stiprinimą nuolat 
nustatant sistemiškai svarbias 
tarpvalstybines įmones“.

Or. en

Pakeitimas 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Krizė atskleidė tai, kad 
dabartiniuose tarpvalstybinių finansų 
įstaigų, visų pirma, didžiausių ir 
sudėtingiausių institucijų, kurių 
bankrotas gali sukelti sisteminių 
nuostolių, priežiūros veiksmuose esama 
daug reikšmingų klaidų. Šios klaidos 
susijusios su įvairiomis, viena, finansų 
įstaigų ir, antra, priežiūros institucijų 
veiklos sritimis. Įstaigos veikia rinkoje be 
sienų, o priežiūros institucijų jurisdikciją 
riboja nacionalinės sienos.

Or. en
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Pagrindimas

Krizė parodė didžiules tarpvalstybinių finansų įstaigų, visų pirma, didžiulių ir sudėtingų 
įstaigų (vadinamosios pernelyg didelės, kad žlugtų įstaigos), priežiūros klaidas.

Pakeitimas 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Akivaizdu, kad bendradarbiavimo 
mechanizmo, naudoto šiai 
asinchroniškumo problemai spręsti, 
nepakanka. 2009 m. kovo mėn. 
paskelbtoje A. Turnerio ataskaitoje 
teigiama: „veiksmingesnės procedūros 
įmanomos padidinus nacionalinius 
įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę 
bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę 
Europos integraciją“. 

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol naudoti bendradarbiavimo mechanizmai nebuvo pakankami, kad būtų galima užkirsti 
kelią didelių ir sudėtingų finansų įstaigų griūčiai, dėl to kilo pavojus visos finansų sistemos 
stabilumui.

Pakeitimas 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) Priimant Sąjungos lygmens 
sprendimą, reikia stiprinti priežiūros 
institucijų kolegijų vykdomą 
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tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūros 
veiklą ir Sąjungos institucijai laipsniškai 
perduoti įgaliojimus vykdyti Sąjungos 
lygmeniu veikiančių institucijų priežiūrą. 
Sąjungos lygmeniu veikiančios finansų 
institucijos apima tas institucijas, kurios 
veikia keliose valstybėse, taip pat tas, 
kurios veikia nacionalinėje teritorijoje, jei 
jų bankrotas galėtų paveikti Sąjungos 
bendros finansų rinkos stabilumą. 

Or. en

Pagrindimas

Priimant Europos lygmens sprendimą, reikia stiprinti priežiūros institucijų kolegijas ir 
Europos lygmems instituciją, turinčią teisę vykdyti ES lygmeniu veikiančių institucijų 
priežiūrą. 2009 m. A. Turnerio ataskaitoje (37 p.) nurodoma, kad pagal šią koncepciją reikia 
imtis daugiau Europos lygmens veiksmų reguliavimo koordinavimo, priežiūros ir indėlių 
draudimo srityse. 

Pakeitimas 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21d) Nacionalinis sprendimas reiškia, 
kad priimančioji valstybė įgyja daugiau 
nacionalinių įgaliojimų kitose valstybėse 
narėse įsisteigusių įmonių pavaldžiųjų 
bendrovių reguliavimo ir priežiūros 
srityse.

Or. en

Pagrindimas

Iš krizės pasimokyta, kad dabartinės taisyklės ir susitarimai netinkami ateičiai, todėl būtini 
pokyčiai, t. y. reikia daugiau koordinuoti veiksmus Europos lygmeniu arba pasirinkti 
nacionalinį sprendimą, pagal kurį priimančiosios valstybės priežiūros institucijai suteikiami 
papildomi įgaliojimai. 
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Pakeitimas 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21e) Priežiūros institucijų kolegijos 
turėtų turėti įgaliojimą nustatyti 
priežiūros taisykles siekiant skatinti 
nuoseklų Sąjungos teisės taikymą. 
Institucija turėtų visateisiškai dalyvauti 
priežiūros institucijų kolegijų veikloje, 
siekiant optimizuoti kolegijų veikimą ir 
keitimosi informacija procesą bei skatinti 
Sąjungos teisės aktų taikymo 
konvergenciją ir nuoseklumą visose 
kolegijose. Institucija turėtų veikti kaip 
tarpvalstybinių finansų įstaigų, veikiančių 
Sąjungoje, priežiūros vadovė. Be to, 
Institucija turėtų atlikti teisiškai 
privalomą tarpininkavimo vaidmenį 
sprendžiant nacionalinių priežiūros 
institucijų nesutarimus.

Or. en

Pagrindimas

Institucijai siekiama suteikti pagrindinį vaidmenį priežiūros kolegijose sprendžiant 
nacionalinių priežiūros institucijų konfliktus.

Pakeitimas 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21f) Priežiūros institucijų kolegijos 
turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant 
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veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią 
tarpvalstybinių finansų įstaigų, 
nevykdančių veiklos Sąjungos lygmeniu, 
priežiūrą; tačiau daugeliu atvejų išlieka 
nacionalinių standartų ir praktikos 
skirtumai. Netikslinga vienodinti 
pagrindinius finansų reglamentus, jei 
priežiūros praktika lieka fragmentuota. 
Kaip nurodoma J. de Larosière‘o 
ataskaitoje, būtina vengti konkurencijos 
iškraipymų ir reguliuojamojo arbitražo, 
kurio priežastis skirtingos priežiūros 
praktikos, kadangi jie galėtų pakenkti 
finansų stabilumui, be kita ko, dėl to, kad 
skatina finansinę veiklą perkelti į šalis, 
kuriose vykdoma mažiau griežta priežiūra. 
Priežiūros sistema turi būti suvokiama 
kaip teisinga ir subalansuota sistema.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamojo priežiūros kolegijų sprendimas neturėtų skatinti priežiūros kriterijų ir praktikos 
fragmentacijos.

Pakeitimas 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Sąjungos lygmeniu veikiančių 
institucijų rizikos ribojimo priežiūra 
turėtų būti patikėta Europos priežiūros 
institucijai (draudimas ir profesinės 
pensijos). Nacionalinės priežiūros 
institucijos turėtų veikti kaip Europos 
priežiūros institucijos (draudimas ir 
profesinės pensijos) atstovai ir, kai jos 
vykdo Sąjungos lygmeniu veikiančių 
tarpvalstybinių įstaigų priežiūrą, turėtų 
laikytis Institucijos instrukcijų.
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Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu veikiančių institucijų rizikos ribojimo priežiūra turėtų būti patikėta Institucijai 
(veikiančiai per nacionalines priežiūros institucijas).

Pakeitimas 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Sąjungos lygmeniu veikiančios 
institucijos turėtų būti nustatytos 
atsižvelgiant į tarptautinius standartus.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu veikiančių finansų institucijų identifikavimas.

Pakeitimas 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22c) Siekiant apsaugoti draudėjus, 
naudos gavėjus ir institucijas, 
susiduriančias su sunkumais, dėl kurių 
galėtų kilti pavojus Sąjungos bendrosios 
finansų rinkos finansiniam stabilumui, 
turėtų būti sukurta Europos draudimo 
garantijos sistema (sistema). Sistema 
turėtų būti finansuojama lėšomis, kurias 
sudaro tų institucijų įnašai, sistemos 
vertybinių popierių emisijos būdu gautos 
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lėšos arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, 
įnašai nukentėjusių valstybių narių, 
mokėti pagal iš anksto sutartus kriterijus 
(persvarstytas Susitarimo 
memorandumas). Šie įnašai į sistemą 
turėtų pakeisti įnašus, mokėtus į 
nacionalines draudimų garantijų 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau sumažinti riziką mokesčių mokėtojams turėtų būti nustatyta Europos 
sistema. Šis sprendimas atitinka sprendimą, nustatytą bankininkystės reglamente.

Pakeitimas 178
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 
Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis 
vietoj atsakingos institucijos atlieka kita 
priežiūros institucija, o už priežiūros 
sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turi galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj kitos nacionalinės priežiūros 
institucijos. Perduodant užduotis ir 
pareigas turėtų būti vadovaujamasi 
principu, pagal kurį priežiūros 

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 
Valstybė narė gali apriboti nacionalinės 
priežiūros institucijos galias perduoti 
užduotis. Užduočių perdavimas reiškia, 
kad užduotis vietoj atsakingos institucijos 
atlieka kita priežiūros institucija, o už 
priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turėtų galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj kitos nacionalinės priežiūros 
institucijos. Perduodant užduotis ir 
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kompetencija suteikiama priežiūros 
institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis 
veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti 
pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, 
siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, 
grupės priežiūros darnos ir norint 
optimaliai pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės 
aktuose. Institucija turėtų visomis 
tinkamomis priemonėmis padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. 
Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie 
ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, 
kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti 
nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių 
susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai 
prieinama informacija apie susitarimus 
būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų 
susipažinti visos susijusios šalys.

pareigas turėtų būti vadovaujamasi 
principu, pagal kurį priežiūros 
kompetencija suteikiama priežiūros 
institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis 
veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti 
pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, 
siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, 
grupės priežiūros darnos ir norint 
optimaliai pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose Sąjungos teisės 
aktuose. Institucija turėtų visomis 
tinkamomis priemonėmis padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. 
Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie 
ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, 
kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti 
nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių
susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai 
prieinama informacija apie susitarimus 
būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų 
susipažinti visos susijusios šalys. 

Or. en

Pakeitimas 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 
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Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis 
vietoj atsakingos institucijos atlieka kita 
priežiūros institucija, o už priežiūros 
sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turi galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj kitos nacionalinės priežiūros 
institucijos. Perduodant užduotis ir 
pareigas turėtų būti vadovaujamasi 
principu, pagal kurį priežiūros 
kompetencija suteikiama priežiūros 
institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis 
veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti 
pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, 
siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, 
grupės priežiūros darnos ir norint 
optimaliai pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės 
aktuose. Institucija turėtų visomis 
tinkamomis priemonėmis padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. 
Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie 
ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, 
kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti 
nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių 
susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai 
prieinama informacija apie susitarimus 
būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų 
susipažinti visos susijusios šalys.

Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis 
vietoj atsakingos institucijos atlieka kita 
priežiūros institucija, o už priežiūros 
sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turėtų galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj Institucijos arba vietoj kitos 
nacionalinės priežiūros institucijos. 
Perduodant užduotis ir pareigas turėtų būti 
vadovaujamasi principu, pagal kurį 
priežiūros kompetencija suteikiama 
priežiūros institucijai, kuri turi geras 
sąlygas imtis veiksmų atitinkamu 
klausimu. Perskirstyti pareigas gali būti 
tikslinga, pavyzdžiui, siekiant masto ar 
aprėpties ekonomijos, grupės priežiūros 
darnos ir norint optimaliai pasinaudoti 
nacionalinių priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose ES teisės aktuose. 
Institucija turėtų visomis tinkamomis 
priemonėmis padėti nacionalinėms 
priežiūros institucijoms lengviau sudaryti 
perdavimo susitarimus ir turėtų prižiūrėti 
šią veiklą. Jai turėtų būti iš anksto 
pranešama apie ketinamus sudaryti 
perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais 
atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų 
centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, 
kad skaidri ir lengvai prieinama 
informacija apie susitarimus būtų 
skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti 
visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir 
skleisti geriausią praktiką, susijusią su 
įgaliojimų perdavimu ir perdavimo 
susitarimais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau sumažinti riziką mokesčių mokėtojams turėtų būti nustatyta Europos 
sistema. Šis sprendimas atitinka sprendimą, nustatytą bankininkystės reglamente.
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Pakeitimas 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Institucija turėtų aktyviai skatinti 
koordinuotą Bendrijos priežiūros institucijų 
atsaką, visų pirma tais atvejais, kai 
nepageidaujami pokyčiai galėtų kelti 
pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui
ir vientisumui arba Bendrijos finansų 
sistemos stabilumui. Todėl, be įgaliojimų 
veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti 
patikėta bendroji veiklos koordinavimo 
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemoje funkcija. Institucija ypatingą 
dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos 
svarbios informacijos tarp nacionalinių 
priežiūros institucijų srautui.

(26) Institucija turėtų aktyviai skatinti 
koordinuotą Sąjungos priežiūros institucijų 
atsaką, visų pirma siekiant užtikrinti
sklandų finansų rinkų veikimą ir 
vientisumą arba Sąjungos finansų sistemos 
stabilumą. Todėl, be įgaliojimų veikti 
kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta 
bendroji veiklos koordinavimo funkcija. 
Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti 
sklandžiam visos svarbios informacijos 
tarp kompetentingų institucijų srautui.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime geriau atspindima institucijų koordinavimo funkcija siekiant užtikrinti 
finansų rinkų veikimą.

Pakeitimas 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti
dialogą ir bendradarbiavimą su ne 
Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji 

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų 
atstovauti Sąjungai palaikant dialogą ir 
bendradarbiaujant su ne Sąjungos
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visapusiškai atsižvelgia į Europos 
institucijų vaidmenį ir kompetenciją 
palaikant santykius su ne Bendrijos 
institucijomis ir tarptautiniuose 
forumuose.

priežiūros institucijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Pasaulinio masto institucijose Europos Sąjunga turėtų užimti bendrą poziciją.

Pakeitimas 182
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti 
dialogą ir bendradarbiavimą su ne 
Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji 
visapusiškai atsižvelgia į Europos 
institucijų vaidmenį ir kompetenciją 
palaikant santykius su ne Bendrijos
institucijomis ir tarptautiniuose forumuose.

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti 
dialogą ir bendradarbiavimą su ne 
Sąjungos priežiūros institucijomis. Ji 
turėtų visapusiškai atsižvelgti į valstybių 
narių ir Europos institucijų vaidmenį ir 
kompetenciją palaikant santykius su ne 
Sąjungos institucijomis ir tarptautiniuose 
forumuose.

Or. en

Pakeitimas 183
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Atsižvelgiant į priežiūros institucijų 
kolegijose veikiančias priežiūros 
institucijas Institucija nustatys ir 
prireikus rinks visą svarbią informaciją iš 
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kompetentingų institucijų. Be to, ji 
visapusiškai atsižvelgs į dabartinius 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
trečiųjų šalių priežiūros institucijų 
susitarimus atsižvelgdama į tarptautinių 
kolegijų krizių valdymo grupes, kurios 
turi visapusišką prieigą prie informacijos.  
Institucija turėtų būti krizių valdymo 
grupės narė.

Or. en

Pakeitimas 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
sisteminės rizikos valdybos veikla būtų 
visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus 
ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių 
veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
glaudžiai bendradarbiautų. Institucija 
turėtų dalytis su Europos sisteminės 
rizikos valdyba visa svarbia informacija. 
Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, 
turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą 
prašymą. Gavusi įspėjimų ar 
rekomendacijų, kurias Europos sisteminės 
rizikos valdyba skiria Institucijai arba 
kuriai nors nacionalinei priežiūros 
institucijai, Institucija turėtų pasirūpinti, 
kad būtų imtasi atitinkamų tolesnių 
veiksmų.

(31) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
sisteminės rizikos valdybos veikla būtų 
visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus 
ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių 
veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
glaudžiai bendradarbiautų. Institucija ir
Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų 
dalytis visa svarbia informacija. Gavusi 
įspėjimų ar rekomendacijų, kurias Europos 
sisteminės rizikos valdyba skiria 
Institucijai arba kuriai nors nacionalinei 
priežiūros institucijai, Institucija turėtų 
pasirūpinti, kad būtų imtasi atitinkamų 
tolesnių veiksmų.

Or. de
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Pakeitimas 185
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip 
sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis 
Komisijos ar Bendrijos teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuotos dvi suinteresuotųjų šalių 
grupės – viena draudimo ir perdraudimo, 
kita – profesinių pensijų fondų srityje, 
pirmojoje proporcingomis dalimis būtų 
atstovaujamos Sąjungos draudimo ir 
perdraudimo įmonės, o antrojoje 
atstovaujami profesinių pensijų fondai 
(įskaitant atitinkamai institucinius 
investuotojus ir kitas finansų įstaigas, 
kurios pačios naudojasi finansinėmis 
paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir 
kiti mažmeniniai draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Šios suinteresuotųjų šalių 
grupės turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su 
kitomis naudotojų grupėmis Komisijos ar 
Sąjungos teisės aktuose nustatytoje 
finansinių paslaugų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į esminius skirtumus tarp draudikų ir profesinių pensijų fondų, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė turėtų būti padalyta į: i) 
draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę ir ii) profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupę.  
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Pakeitimas 186
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis 
naudotojų grupėmis Komisijos ar 
Bendrijos teisės aktuose nustatytoje 
finansinių paslaugų srityje.

(32) Institucija turėtų konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis techninių 
standartų, gairių ir rekomendacijų 
klausimais ir suteikti joms pagrįstą 
galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų 
priemonių. Prieš priimdama techninių 
standartų projektus, gaires ir 
rekomendacijas Institucija turėtų atlikti 
poveikio vertinimą siekiant užtikrinti, kad 
būtų vadovaujamasi geriausia aukštos 
kokybės reguliavimo praktika. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą išorės pagalbą, 
turėtų būti suformuota Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje 
atitinkamomis dalimis būtų atstovaujamos 
Sąjungos draudimo ir perdraudimo įmonės 
ir draudimo tarpininkai, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), 
profesinės sąjungos, mokslininkai,
vartotojai ir kiti mažmeniniai draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų paslaugų 
naudotojai, įskaitant MVĮ. Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar ES teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Įvairių suinteresuotųjų šalių atstovavimas turėtų atitikti užduotis, patikėtas 
suinteresuotosioms šalims, o ne būti proporcingas.
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Pakeitimas 187
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip 
sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis 
Komisijos ar Bendrijos teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Šiam tikslui Institucija 
turėtų nustatyti skaidrias procedūras.
Siekiant veiksmingumo, tam tikslui turėtų 
būti suformuotos dvi suinteresuotųjų šalių 
grupės – viena draudimo ir perdraudimo, 
kita – profesinių pensijų skyrimo srityje, 
jose proporcingomis dalimis būtų 
atstovaujamos Sąjungos draudimo ir 
perdraudimo įmonės, taip pat institucijos, 
skiriančios profesines pensijas (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Šios suinteresuotųjų šalių grupės
turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis 
naudotojų grupėmis Komisijos ar Sąjungos
teisės aktuose nustatytoje finansinių 
paslaugų srityje. Suinteresuotųjų šalių 
grupės turėtų prireikus koordinuoti savo 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
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participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pakeitimas 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis 
šalimis techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis 
naudotojų grupėmis Komisijos ar 
Bendrijos teisės aktuose nustatytoje 
finansinių paslaugų srityje.

(32) Institucija turėtų sudaryti sąlygas
suinteresuotosioms šalims būti 
konsultuojamoms visais Institucijos 
veiklos klausimais ir suteikti joms pagrįstą 
galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų 
priemonių. Siekiant veiksmingumo, tam 
tikslui turėtų būti suformuota Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje 
proporcingomis dalimis būtų 
atstovaujamos Sąjungos draudimo ir 
perdraudimo įmonės, taip pat profesinių 
pensijų fondai (įskaitant atitinkamai 
institucinius investuotojus ir kitas finansų 
įstaigas, kurios pačios naudojasi 
finansinėmis paslaugomis), jų darbuotojai, 
vartotojai ir kiti mažmeniniai draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų paslaugų 
naudotojai, įskaitant MVĮ. Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė turėtų turėti galimybę būti konsultuojama bet kokios Institucijos 
veiklos, kurią ji laiko svarbia, klausimu. Atskiri suinteresuotieji subjektai grupėje turėtų 
nuspręsti, ar jie norėtų būti konsultuojami, ar nenorėtų.
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Pakeitimas 189
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą 
atliekant krizių valdymą, visų pirma 
siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai 
silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų 
problemas, pagrindinė atsakomybė tenka 
valstybėms narėms. Priemonės, kurių 
Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų 
sprendimo atvejais, kurie turi įtakos 
finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. Turėtų būti nustatytas 
mechanizmas, pagal kurį valstybės narės 
galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone 
ir galiausiai perduoti klausimą nagrinėti 
Tarybai, kad ji priimtų sprendimą.
Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti 
tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į 
ypatingas valstybių narių pareigas šiuo 
atžvilgiu.

(33) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą 
atliekant krizių valdymą, visų pirma 
siekiant stabilizuoti atskirus finansiškai 
silpnus finansų rinkų dalyvius ir išspręsti jų 
problemas, pagrindinė atsakomybė tenka 
valstybėms narėms. Priemonės, kurių 
Institucija imasi kritiniais atvejais, kurie 
turi įtakos finansų įstaigos stabilumui, 
neturėtų daryti neigiamos įtakos valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti 
nustatytas mechanizmas, pagal kurį 
valstybės narės galėtų pasinaudoti šia 
apsaugos priemone.

Or. en

Pagrindimas

23 straipsnio pakeitimo pasekmė siekiant apriboti apsaugos sąlygą.

Pakeitimas 190
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 

(33) Tam tikrais atvejais Institucija 
turėtų konsultuotis su suinteresuotosiomis 
šalimis techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
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siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis 
naudotojų grupėmis Komisijos ar 
Bendrijos teisės aktuose nustatytoje 
finansinių paslaugų srityje.

siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje būtų atstovaujamos 
Sąjungos draudimo ir perdraudimo 
įmonės, taip pat profesinių pensijų fondai 
(įskaitant atitinkamai institucinius 
investuotojus ir kitas finansų įstaigas, 
kurios pačios naudojasi finansinėmis 
paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir 
kiti mažmeniniai draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę turėtų sudaryti mažiausiai 15 
vartotojų ir galutinių naudotojų grupių 
atstovų, 5 nepriklausomi aukšto lygio 
mokslininkai ir 10 sektoriaus ir 
darbuotojų atstovų. Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Sąjungos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Lyginant su gerai finansuojamais ir 
atitinkamus ryšius turinčiais pramonės 
atstovais pelno nesiekiančioms 
organizacijoms skiriama mažai dėmesio 
diskutuojant apie finansinių paslaugų 
ateitį ir atitinkamame sprendimų 
priėmimo procese. Šį trūkumą reikia 
kompensuoti suteikiant atitinkamą 
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finansavimą jų atstovams Draudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupėje. 

Or. en

Pakeitimas 192
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro 
konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. 
Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas 
vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti 
teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, Europos 
Parlamento paskirtas pagal atviros 
atrankos procedūrą, kuriai vadovauja 
stebėtojų taryba. Institucijos valdymas 
turėtų būti patikėtas vykdomajam 
direktoriui, kuris turėtų turėti teisę 
dalyvauti stebėtojų tarybos ir valdybos 
posėdžiuose be teisės balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 193
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro 
konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. 
Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas 
vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti 
teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, Europos 
Parlamento išrinktas iš trumpojo sąrašo, 
kurį sudarė stebėtojų taryba. Institucijos 
valdymas turėtų būti patikėtas 
vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti 
teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos, kurios turi didžiausią priežiūros 
nacionaliniu lygmeniu kompetenciją, būtų pavesta atrinkti labiausiai kvalifikuotą asmenį, 
kuris taptų pirmininku. Taip panaikinamas bet koks politizavimas, kuris galėtų atsirasti, jei 
trumpąjį sąrašą rengtų viena iš Europos institucijų.

Pakeitimas 194
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų daugiausia gaunamos iš 
privalomų nacionalinių priežiūros 
institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su 
Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma 
Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai.

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų daugiausia gaunamos iš 
privalomų nacionalinių priežiūros 
institucijų įnašų, iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto ir iš bet kokių finansų 
įstaigų mokamų tiesioginių mokesčių. 
Kiek tai susiję su Sąjungos įnašu, turėtų 
būti taikoma Sąjungos biudžetinė 
procedūra. Finansinių ataskaitų auditą 
turėtų atlikti Audito Rūmai.

Or. en

Pakeitimas 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
(toliau – Institucija).

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (draudimas ir 
profesinės pensijos) (toliau – Institucija).

Or. en
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Pagrindimas

Atitikimas pranešimams dėl ESRV, bankininkystės ir vertybinių popierių bei rinkų, siekiant 
atspindėti vienodos ir nuoseklios Europos priežiūros sistemos idėją.

Pakeitimas 196
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija
(toliau – Institucija).

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
priežiūros institucija draudimo ir 
profesinių pensijų klausimu (toliau –
Institucija).

Or. en

Pakeitimas 197
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 
64/225/EEB, Direktyvos 73/239/EEB, 
Direktyvos 73/240/EEB, Direktyvos 
76/580/EEB, Direktyvos 78/473/EEB, 
Direktyvos 84/641/EEB, Direktyvos 
87/344/EEB, Direktyvos 88/357/EEB, 
Direktyvos 92/49/EEB, Direktyvos 
98/78/EB, Direktyvos 2001/17/EB, 
Direktyvos 2002/83/EB, Direktyvos 
2002/92/EB, Direktyvos 2003/41/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/68/EB, Direktyvos 2007/44/EB, 
Direktyvos 2005/60/EB ir Direktyvos 
2002/65/EB, įskaitant visas šiais teisės 
aktais pagrįstas direktyvas, reglamentus ir 
sprendimus, taikymo srityje ir bet kokio 
tolesnio Bendrijos teisės akto, kuriuo 

2. Institucija veikia šio reglamento ir
Direktyvos 64/225/EEB, Direktyvos 
73/239/EEB, Direktyvos 73/240/EEB, 
Direktyvos 76/580/EEB, Direktyvos 
78/473/EEB, Direktyvos 84/641/EEB, 
Direktyvos 87/344/EEB, Direktyvos 
88/357/EEB, Direktyvos 92/49/EEB, 
Direktyvos 98/78/EB, Direktyvos 
2001/17/EB, Direktyvos 2002/83/EB, 
Direktyvos 2002/92/EB, Direktyvos 
2003/41/EB, Direktyvos 2002/87/EB, 
Direktyvos 2005/68/EB, Direktyvos 
2007/44/EB, Direktyvos 2005/60/EB ir 
Direktyvos 2002/65/EB, įskaitant visas 
šiais teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Sąjungos teisės akto, 
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Institucijai pavedamos užduotys, taikymo 
srityje.

kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, 
taikymo srityje.

Or. en

Pakeitimas 198
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, užtikrinti 
atitiktį Bendrijos teisei.

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, užtikrinti atitiktį 
Sąjungos teisei.

Or. en

Pakeitimas 199
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų 
reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
draudėjus ir kitus naudos gavėjus, iii) 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir tolygų veikimą, iv) 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti 
Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų 
taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 

4. Institucija skatina finansinį tvarumą ir 
stiprią Sąjungos finansų rinką siekdama
padėti: i) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
konkurencingumą remiantis finansine 
įtrauktimi ir vienodomis sąlygomis, 
užkirsti kelią sisteminėms ir 
tarpvalstybinėms rizikos problemoms ir 
jas koreguoti, įskaitant visų pirma aukštą, 
veiksmingą, nuoseklų ES reguliavimo ir 
priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus,
investuotojus ir kitas suinteresuotąsias 
šalis bei viešuosius finansus, iii) užtikrinti 
finansų rinkų vientisumą, skaidrumą,
veiksmingumą ir tolygų veikimą bei jų 
tvarią sąveiką su tikrąja ekonomika, iv) 
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Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. sumažinti finansų procikliškumą ir 
apskritai apsaugoti trumpos, vidutinės ir 
ilgos trukmės finansų sistemos stabilumą,
v) skatinti sklandų pinigų politikos 
įgyvendinimą rinkose bei bankų indėlių ir 
institucinių lėšų kontrolę vi) siekti euro 
zonos tikslų, vii) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir 
bendradarbiavimą šioje srityje, didinti 
pasaulinį konkurencingumą ir teikti 
paramą mažiau išsivysčiusios ekonomikos 
šalių finansiniam vystymuisi. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės 
aktų derinimą ir taikymą, skatindama 
priežiūros integraciją ir konvergenciją, 
teikdama nuomones Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai ir atlikdama 
ekonominę rinkų analizę, kad būtų 
skatinamas Institucijos tikslų siekimas.

Or. en

Pakeitimas 200
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ia) užkirsti kelią 
reguliaciniam arbitražui ir netinkamai 
valstybių narių konkurencijai priežiūros 
griežtumo ir reglamento įgyvendinimo 
požiūriu, ii) apsaugoti indėlininkus ir 
investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir vi) rengti 
bendras metodikas, skirtas produkto 
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Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. savybių ir platinimo proceso poveikiui 
įstaigos finansinei padėčiai ir vartotojų 
apsaugai vertinti siekiant prisidėti prie 
visiems vienodų sąlygų užtikrinimo. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 201
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) draudėjus ir kitus 
naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į 
būtinybę skatinti konkurenciją ir naujoves 
vidaus rinkoje ir užtikrinti visuotinį 
konkurencingumą ir vi) užkirsti kelią 
reguliaciniam arbitražui bei prisidėti 
užtikrinant visiems vienodas sąlygas. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų ES teisės aktų 
taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją, teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
ir atlikdama ekonominę rinkų analizę, 
kad būtų skatinamas Institucijos tikslų 
siekimas. Institucija turi atsižvelgti į 
standartus ir praktiką, dėl kurių susitarta 
tarptautiniu mastu.



PE439.455v01-00 40/80 AM\808172LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų atsižvelgti į tarptautinę geriausią praktiką ir standartus.

Pakeitimas 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) draudėjus ir kitus 
naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
indėlininkus ir investuotojus, iii) užtikrinti 
finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir 
tolygų veikimą, iv) apsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir vi) užkirsti 
kelią reguliaciniam arbitražui. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

(vi) punkto aiškinti nereikia.
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Pakeitimas 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: (i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
indėlininkus, investuotojus, draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: (i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
indėlininkus, investuotojus, draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir vi) rengti 
bendras metodikas, skirtas produkto 
savybių ir platinimo proceso poveikiui 
įstaigų finansinei padėčiai ir vartotojų 
apsaugai vertinti siekiant prisidėti prie 
visiems vienodų sąlygų užtikrinimo; Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

vii): atsižvelgiant į 2008–2009 m. patirtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant 
poveikio vartotojams vertinimą, reikia atlikti visos Bendrijos lygmeniu naudojantis bendromis 
metodikomis, taigi užtikrinti visiems vienodas sąlygas, kai svarstomos gelbėjimo nuo bankroto 
galimybės.  
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Pakeitimas 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos (toliau –
EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros 
institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 
straipsnyje, dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant darnos ši pastraipa įtraukta į 1a straipsnį (naują).

Pakeitimas 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bendradarbiauja su Europos 
sisteminės rizikos valdyba (toliau –
ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 
straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant darnos ši pastraipa įtraukta į 1a straipsnį (naują).
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Pakeitimas 206
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Institucija, atlikdama jai pagal šį 
reglamentą patikėtas užduotis, turi veikti 
nepriklausomai ir objektyviai ir paisyti 
vien tik Sąjungos interesų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti EPI savarankiškumą reguliavimo ir priežiūros srityse, taip pat jos 
institucinę ir finansinę nepriklausomybę. Taigi siūloma į šį reglamentą įtraukti aiškiai 
suformuluotą nuostatą, susijusią su EPI savarankiškumu. Ši nuostata papildytų kitas 
reglamento nuostatas, kuriose dėmesys be kita ko sutelktas ir į EPI pirmininko 
nepriklausomumą.

Pakeitimas 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Europos finansų priežiūros sistema

1. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros sistemos, kurios pagrindinis 
uždavinys – užtikrinti, kad finansų 
sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai 
įgyvendinamos siekiant išsaugoti 
finansinį stabilumą, taigi užtikrinti 
pasitikėjimą visa finansų sistema ir 
pakankamą klientų, kuriems teikiamos 
finansinės paslaugos, apsaugą, dalis.
2. Europos finansų priežiūros sistemą 
sudaro:
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(a) Europos sisteminės rizikos valdyba, 
įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[ESRV];
(b) Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[EVPRI]; 
(c) Europos priežiūros institucija 
(bankininkystė), įsteigta pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../... [EBI]; 
(d) Institucija; 
(e) Europos priežiūros institucija 
(Jungtinis komitetas), nurodyta 40 
straipsnyje;
(f) valstybių narių institucijos, nurodytos 
Reglamento (ES) Nr. .../... [EVPRI], 
Reglamento (EU) Nr. .../2009 [EDPPI] ir 
Reglamento (EU) Nr. .../... [EBI] 1 
straipsnio 2 dalyje;
(g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose 
nurodytoms užduotims atlikti;
3. Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos sisteminės 
rizikos valdyba, Europos priežiūros 
institucija (bankininkystė) ir Europos 
priežiūros institucija (vertybiniai popieriai 
ir rinkos) per Europos priežiūros 
institucijų jungtinį komitetą, nurodytą 40 
straipsnyje, užtikrina darbo nuoseklumą 
įvairiuose sektoriuose ir formuoja 
bendras pozicijas finansinių 
konglomeratų priežiūros srityje ir kitais 
visus sektorius apimančiais klausimais.
4. Vadovaujantis nuoširdaus 
bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta Europos Sąjungos sutarties 
13 straipsnio 2 dalyje, EFPS 
priklausančios šalys bendradarbiauja 
pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos 
vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, 
kad tarpusavyje būtų keičiamasi tinkama 
ir patikima informacija.

Or. en
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Pagrindimas

Europos finansų priežiūros sistema turėtų būti homogeninė, o ne skirtingų ir savo veiklos 
nekoordinuojančių institucijų darinys. Reikia užtikrinti, kad būtų glaudžiai 
bendradarbiaujama.

Pakeitimas 208
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Europos finansų priežiūros sistema

1. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros sistemos (toliau – EFPS), kuri 
veikia kaip bendras priežiūros institucijų 
tinklas, kuris vienija visas valstybių narių 
ir Sąjungos institucijas, kurioms suteikta 
finansų priežiūros srities kompetencija, 
kaip nurodoma Sąjungos teisės aktuose, 
dalis. Pagrindinis EFPS tikslas –
užtikrinti griežtą ir nuoseklią Europos 
lygmens finansų įstaigų priežiūrą siekiant 
užtikrinti pasitikėjimą finansų sistema, 
remti tvarų Sąjungos augimą ir tenkinti 
verslo įmonių bei piliečių poreikius.
2. Europos finansų priežiūros sistemą 
(EFPS) sudaro:
(a) Europos sisteminės rizikos valdyba, 
įsteigta pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[ESRV];
(b) Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos), įsteigta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[EVPRI];
(c) Europos priežiūros institucija 
(bankininkystė), įsteigta pagal 
Reglamentą (ES) Nr. .../... [EBI];
(d) Institucija;
(e) Europos priežiūros institucijų 
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jungtinis komitetas (EPIJK), nurodytas 40 
straipsnyje;
(f) valstybių narių institucijos, nurodytos 
Reglamento (ES) Nr. .../... [EVPRI], 
Reglamento (ES) Nr. .../2009 [EDPPI] ir 
Reglamento (ES) Nr. .../... [EBI] 1 
straipsnio 2 dalyje;
(g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose 
nurodytoms užduotims atlikti;
3. Visos EFPS priklausančios šalys 
glaudžiai bendradarbiauja viena su kita, 
rodydamos pasitikėjimą ir visapusišką 
savitarpio pagarbą, vadovaudamosi 
nuoširdaus bendradarbiavimo principu, 
kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 
13 straipsnio 2 dalyje. 
4. Visoms finansų įstaigoms taikomi 
teisiškai privalomi aktai pagal Sąjungos 
teisę, o jų priežiūrą atlieka EFPS 
priklausančios kompetentingos 
institucijos. 
5. EFPS nekliudo kompetentingoms 
institucijoms vykdyti nacionalinius 
priežiūros įgaliojimus laikantis Sąjungos 
teisiškai privalomų aktų ir pagal 
tarptautinius rizikos ribojimo 
bankininkystės priežiūros srityje 
principus.
6. Tik tos priežiūros institucijos, kurios 
priklauso Europos finansų priežiūros 
sistemai, turi teisę vykdyti Sąjungoje 
veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Or. en
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Pakeitimas 209
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „finansų įstaigos“ – draudimo įmonės,
kaip apibrėžta Direktyvoje 98/78/EB,
perdraudimo įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/68/EB ir įstaigos, 
atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, 
kurioms taikoma Direktyva 2003/41/EB, 
ir finansiniai konglomeratai, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2002/87/EB;

(1) „finansų įstaigos“ – įmonės, kurių 
pagrindinė veikla yra priimti indėlius,
teikti kreditus, teikti draudimo paslaugas 
ar kitas finansines paslaugas savo 
klientams ar nariams arba savo iniciatyva 
vykdyti finansines investicijas arba 
prekiauti finansinėmis priemonėmis, ir bet 
kurios kitos įmonės arba subjektai, kurie 
įsisteigę Sąjungoje ir kurie vykdo 
panašaus pobūdžio veiklą, net jeigu jie 
neturi jokio tiesioginio ryšio su plačiąja 
visuomene;

Or. en

Pakeitimas 210
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) „sisteminė rizika“ – rizika, kad dėl 
svarbių nesklandumų visoje finansų 
sistemoje arba jos dalyje nebus teikiamos 
finansinės paslaugos ir dėl to galėtų 
atsirasti rimtų neigiamų padarinių 
realiajai ekonomikai. Turint tai mintyje, 
bet kokio tipo finansų įstaiga ir 
tarpininkas, rinka, infrastruktūra ir 
priemonė gali būti svarbi sistemai.

Or. en
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Pakeitimas 211
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) „tarpvalstybinė rizika“ – tai rizika 
kylanti dėl ekonominės pusiausvyros 
nebuvimo arba finansinių trūkumų visoje 
Sąjungoje arba tam tikrose jos dalyse, 
kurie gali turėti didelių neigiamų 
pasekmių ekonominių subjektų iš dviejų 
ar daugiau valstybių narių sandoriams, 
vidaus rinkos veikimui arba Sąjungos 
arba jos bet kurios jos valstybės narės 
viešiesiems finansams. Turint tai mintyje, 
bet kokio pobūdžio ekonominė arba 
finansinė rizika gali būti tarpvalstybinė 
rizika.

Or. en

Pakeitimas 212
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija, atlikdama jai pagal šį 
reglamentą patikėtas užduotis, turi veikti 
nepriklausomai ir objektyviai ir paisyti tik 
Sąjungos interesų.

Or. en

Pagrindimas

Šios trys Europos priežiūros institucijos, vykdydamos savo veiklą, turėtų siekti visos ES 
naudos.
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Pakeitimas 213
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinės priežiūros institucijos 
savo veiklą kaip Institucijai 
priklausančios narės vykdo Sąjungos 
mastu.

Or. en

Pakeitimas 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Frankfurte. Institucijos būstinė yra [...].

Or. en

Pagrindimas

2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžiama, kad: galiausiai 
valstybių narių atstovai, posėdžiavę valstybės ar vyriausybės vadovų lygiu, nutarė naujai į 
Sąjungą įstojusioms valstybėms narėms suteikti pirmenybę skirstant Sąjungos įstaigų ar 
agentūrų, kurios bus įsteigtos ateityje, buveinių vietas, nepanaikinant fakto, kad jeigu būtų 
įsteigta Europos prokuratūra, jos buveinė būtų Liuksemburgas kaip numatyta 1965 m. 
balandžio 8 d. sprendimo nuostatose.
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Pakeitimas 215
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai keliamos šios užduotys: 1. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklią Sąjungos lygmens finansinių 
įstaigų priežiūrą Institucijai keliamos šios 
užduotys:

Or. en

Pakeitimas 216
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prisidėti rengiant aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką, visų pirma teikiant 
nuomones Bendrijos institucijoms ir 
rengiant gaires, rekomendacijas ir 
techninių standartų projektus, kurie turi 
būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais 
teisės aktais;

(a) prisidėti rengiant aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką, visų pirma teikiant 
nuomones Sąjungos institucijoms ir 
rengiant gaires, rekomendacijas ir 
techninių standartų projektus, kurie turi 
būti pagrįsti šiuo reglamentu ir 1 
straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos
teisės aktus, visų pirma padedant kurti 

(b) padėti nuosekliai taikyti Sąjungos
teisės aktus, visų pirma padedant kurti 
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bendrus priežiūros principus, užtikrinant 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų 
taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant nacionalinių 
priežiūros institucijų nesutarimus,
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

bendrus priežiūros principus, užtikrinant 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų 
taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant
kompetentingų institucijų nesutarimus,
užtikrinant veiksmingą ir nuoseklią 
Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų 
įstaigų priežiūrą ir darnų priežiūros 
institucijų kolegijų veikimą ir imantis 
priemonių, inter alia, kritiniais atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į Sąjungos lygmeniu veikiančių finansų įstaigų priežiūrą.

Pakeitimas 218
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos
teisės aktus, visų pirma padedant kurti 
bendrus priežiūros principus, užtikrinant 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų teisės aktų 
taikymą, užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant nacionalinių 
priežiūros institucijų nesutarimus,
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

(b) padėti nuosekliai taikyti standartus ir
teisės aktus, visų pirma padedant kurti 
bendrus priežiūros principus, užtikrinant 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų šio 
reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje minėtų 
teisės aktų taikymą, užkertant kelią 
pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės 
skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant
kompetentingų institucijų nesutarimus,
užtikrinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių, 
inter alia, kritiniais atvejais;

Or. en
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Pakeitimas 219
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėti nacionalinėms priežiūros 
institucijoms perduoti viena kitai užduotis 
ir pareigas;

(c) skatinti kompetentingas institucijas ir
padėti joms perduoti viena kitai užduotis ir 
pareigas;

Or. en

Pakeitimas 220
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) glaudžiai bendradarbiauti su EVPRI 
skyriumi, atsakingu už investuotojų 
apsaugą, leidimus platinti produktus ir 
produktų kontrolę bei prekybą jais, visų 
pirma, teikti EVPRI būtiną informaciją 
siekiant užtikrinti, kad būtų taip 
bendradarbiaujama;

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti patikėta investuotojų apsaugos užduotis. Tik viena priežiūros institucija 
turi būti atsakinga už šią užduotį, tačiau reikia jai padėti šią užduotį atlikti. Šis būdas yra 
artimiausias vadinamajam dviejų maksimumų modeliui, be to, taikant šį būdą iš esmės 
nekeičiami visi trys pasiūlyti EFPS reglamentai. 
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Pakeitimas 221
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atlikti nacionalinių priežiūros
institucijų tarpusavio vertinimo analizę, 
kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

(e) rengti ir atlikti kompetentingų
institucijų tarpusavio vertinimo analizę, 
kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

Or. en

Pakeitimas 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) drausti prekiauti tam tikrais 
produktais ar sudaryti tam tikro tipo 
sandorius siekiant išvengti žalos, kuri gali 
būti padaryta investuotojų apsaugai, 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba Sąjungos visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikri produktai yra labai neaiškūs ir jie galėtų „užnuodyti“ visą finansų sistemą.
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Pakeitimas 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) sukurti duomenų apie savo 
kompetencijos sritį bazes tais atvejais, jei 
tai numatyta 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose. Surinkta 
informacija turi būti prieinama visiems 
rinkos dalyviams ir turi apimti pagrindinę 
informaciją apie registruotus rinkos 
dalyvius, produktus, pažeidimus ir 
sandorius, jei 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose numatytas 
įpareigojimas informacijos neatskleisti;

Or. en

Pakeitimas 224
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) atitinkamai perimti visas dabartines 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
priežiūros institucijų komiteto užduotis;

Or. en
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Pakeitimas 225
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) prašyti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos atliktų 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
kuris būtų grindžiamas bendra metodika; 

Or. en

Pagrindimas

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI) turėtų būti suteikti įgaliojimai 
atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas sistemos lankstumas ir 
būtų surinkta susijusi informacija naudojant suderintą pranešimų teikimo formą ir metodiką, 
kaip numatyta 17 straipsnyje.

Pakeitimas 226
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) priimti atskirus finansų įstaigoms 
skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 
dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 227
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) skatinti kompetentingas institucijas 
koordinuoti savo veiklą, kaip numatyta 16 
straipsnyje, įskaitant šių institucijų 
naudojimąsi joms kaip Institucijai 
priklausantiems nariams suteiktais 
įgaliojimais, kad būtų parengtos bendros 
Sąjungos priemonės, kurias taikant būtų 
sprendžiamos sisteminės ir tarpvalstybinės 
rizikos problemos;

Or. en

Pakeitimas 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) drausti prekiauti tam tikrais 
produktais ar sudaryti tam tikro tipo 
sandorius siekiant išvengti žalos, kuri gali 
būti padaryta investuotojų apsaugai, 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba Sąjungos visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikri produktai yra labai neaiškūs ir jie galėtų „užnuodyti“ visą finansų sistemą.
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Pakeitimas 229
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Institucija, vykdydama jai pagal 2 
straipsnio a ir d dalis suteiktus 
įgaliojimus, turi atsižvelgti į tuos 
nacionalinius valstybių narių teisės aktus, 
kurie dera su Sąjungos teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 230
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytais teisės aktais jai
patikėtais subjektų, vykdančių veiklą 
Bendrijos mastu, ar Bendrijos mastu 
plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros 
įgaliojimais. 

Išbraukta.

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose 
teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti 
mokesčius. 

Or. en
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Pakeitimas 231
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius.

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius.
Institucija, vykdydama savo veiklą, turi 
glaudžiai bendradarbiauti su 
kompetentingomis institucijomis ir 
naudotis šių institucijų kompetencija, 
priemonėmis ir įgaliojimais, kad 
įgyvendintų išimtinius priežiūros 
įgaliojimus ir atliktų tyrimus. 

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų dirbti glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis. 
Labai svarbu, kad naujoji priežiūros institucijų sistema naudotųsi kompetentingų institucijų 
kompetencija, priemonėmis ir įgaliojimais, kad įgyvendintų išimtinius priežiūros įgaliojimus 
ir atliktų tyrimus.

Pakeitimas 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius. 

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius. 
Institucija gali naudotis kompetentingų 
institucijų priemonėmis ir įgaliojimais, 
kad įgyvendintų išimtinius priežiūros 
įgaliojimus ir atliktų tyrimus.
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Or. en

Pakeitimas 233
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius.

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus
Sąjungos lygmens tyrimo ir vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimus, kaip nustatyta 
atitinkamuose teisės aktuose, taip pat 
galimybę nustatyti mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 234
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Valstybių narių kompetentingų 
institucijų, kurios yra Institucijos narės, 
įgaliojimai
Siekiant užtikrinti, kad Institucijos 
uždaviniai būtų įgyvendinti, valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms, 
kurios yra Institucijos narės, turi būti 
suteikiami įgaliojimai patvirtinti 
prevencines ir korekcines priežiūros 
priemones. Šie įgaliojimai turi būti susiję 
su finansų įstaigomis ir jais turi būti 
naudojamasi laikantis proporcingumo 
principo. Jie turi apimti galimybes:
a) reikalauti atitinkamos informacijos ir 
ją gauti; 
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b) nustatyti ataskaitų teikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimus;
c) atlikti patikras vietoje;
d) patvirtinti rizikos ribojimo priemones 
(įskaitant priemones, kurias taikant 
daromas poveikis interesų 
prieštaravimams, geram valdymui, 
likvidumui, sutarties sąlygoms, 
dividendams ir užmokesčio nustatymo 
politikai);
e) padalyti mažmeninės bankininkystės 
veiklą arba atskirti ją nuo prekybos ir 
kitos privačios banko veiklos, jeigu 
vadovaujantis bendrais kriterijais 
nustatoma, kad esama susijusios rizikos;
f) apriboti arba laikinai uždrausti tam 
tikrus produktus arba tam tikro tipo 
sandorius, dėl kurių tiesioginio arba 
netiesioginio poveikio gali atsirasti 
pernelyg didelių svyravimų rinkose arba 
kilti sąmyšis visoje Sąjungos finansų 
sistemoje arba jos dalyje, arba būtų 
trikdoma viešieji finansai ar realioji 
ekonomika;
g) reikalauti, kad finansų įstaigos savo 
veiklą vykdytų per pavaldžiąsias įmones 
tuo atveju, jeigu vadovaujantis bendrais 
kriterijais nustatoma, kad esama 
susijusios vidaus rizikos;
h) skirti atgrasomąsias baudas;
i) nušalinti vadybininkus ir vadovus;
j) nušalinti vadovaujančius asmenis arba 
valdybą;
k) laikinai įsikišti į finansų įstaigų veiklą;
l) panaikinti ribotos atsakomybės 
privilegiją, kuria naudojasi svarbūs 
finansų įstaigų akcininkai, jeigu jie per 
pasyviai gina bendrovės interesus,
pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai stokojama 
skaidrumo, neapdairiai skolinama arba 
skolinamasi, arba esama didelių ir 
sistemingų pažeidimų;
m) išplėsti finansinę atsakomybę 
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įtraukiant vadybininkus, vadovus ir 
finansų įstaigas, dėl kurių kyla didelių ir 
sistemingų pažeidimų arba kurie 
dalyvauja darant šiuos pažeidimus arba 
kurių skatinimo naudotis jų paslaugomis 
sistemos netinkamos; 
n) tam tikrais atvejais saugoti 
vadybininkų ir vadovų deklaracijas, 
kuriose nurodoma jų interesai, veikla ir 
turtas;
o) prašyti parengti išsamią problemų 
sprendimo tvarką, kuri būtų reguliariai 
atnaujinama ir apimtų struktūrizuotą 
ankstyvos intervencijos sistemą, greitus 
korekcinius veiksmus ir specialųjį 
bankroto atveju taikytiną planą;
p) atšaukti leidimus ir panaikinti pasus; 
taip pat
q) susitarti dėl protokolų, kad būtų kiek 
įmanoma greičiau ir metodiškiau parengti 
Sąjungos lygmens bendri atsakomieji 
veiksmai, kad būtų išvengta rinkos 
trikdžių arba jie būtų pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 235
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Bendras taisyklių sąvadas

Or. en
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Pakeitimas 236
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Komisija, siekdama užtikrinti 
veiksmingą ir nuoseklią Sąjungos 
lygmens finansų įstaigų priežiūrą ir 
atsižvelgdama į tarptautinius principus, 
kuriuos aprobavo Sąjunga arba kurie 
kodifikuoti Sąjungos teisės aktuose, 
priima reguliavimo standartus ir 
patvirtina priežiūros standartus, kad 
priėmus reglamentus ir sprendimus būtų 
parengtas „Bendras Sąjungos finansų 
priežiūros taisyklių sąvadas“ (Bendras 
taisyklių sąvadas);

Or. en

Pakeitimas 237
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio -1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. Bendrame taisyklių sąvade:
a) pateikiamos Sąjungos teisės aktuose 
nurodytos apibrėžtys;
b) nurodomi bendrieji ataskaitų teikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų, 
kurie įtraukti į Sąjungos teisės aktus, 
kriterijai;
c) įvardijami veiksniai, kurie būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą 
bendradarbiavimo procesą, įskaitant 
priežiūros rizikos vertinimą ir keitimąsi 
informacija, kaip reikalaujama pagal 
Sąjungos teisės aktus;
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d) apibrėžiami atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai, kuriuos taikant būtų 
reaguojama į išankstinius ESRV
įspėjimus ir rekomendacijas, kurie skirti 
visai Sąjungai ar didelei jos daliai;
e) apibrėžiami atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai, kuriuos taikant būtų 
sprendžiamos tarpvalstybinės rizikos 
problemos, kurias nustatė Institucija ar 
kitos ES institucijos ir  kurios būdingos 
visai Sąjungai ar didelei jos daliai; taip 
pat
f) apibrėžiami atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai, kurie susiję su 
ataskaitų teikimo, informacijos 
atskleidimo ir rizikos ribojimo 
reikalavimais, kurie taikomi atitinkamoms 
daug paskolų turinčioms įmonėms ir 
investavimo fondams, kurie veiklą vykdo 
visoje Sąjungoje, kad būtų išvengta 
sisteminės rizikos susidarymo ir būtų 
šalinama tarpvalstybinė rizika; 

Or. en

Pakeitimas 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai. 

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus, kad papildytų, atnaujintų ir 
pakeistų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų
teisės aktų neesmines nuostatas.
Techniniai standartai neturi būti 
strateginiai sprendimai, be to, jų turinio 
apribojimai numatyti teisės aktuose, kurie 
yra jų pagrindas. 

Or. en



PE439.455v01-00 64/80 AM\808172LT.doc

LT

Pakeitimas 239
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti
Komisijai. 

1. Institucija rengia techninius standartus
dabartiniame reglamente ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse arba, jeigu to prašo 
Komisija. Į techninius standartus 
neįtraukiamos nuostatos dėl politikos 
krypčių pasirinkimo, be to, juose turi būti 
atspindėtas proporcingumo principas.
Savo techninių standartų projektus 
Institucija teikia Komisijai, kad ji priimtų 
juos kaip deleguotuosius teisės aktus 
(reguliavimo standartai) arba patvirtintų 
kaip įgyvendinimo aktus (priežiūros 
standartai) laikantis šio reglamento ir 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų. 
Standartų projektai tuo pačiu metu 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai. 

Or. en

Pakeitimas 240
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai.

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Į techninius standartus 
neįtraukiami strateginiai sprendimai, o jų 
turinio apribojimai numatomi teisės akte, 
kuris yra jų pagrindas.
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Or. en

Pakeitimas 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai,
Institucija tam tikrais atvejais rengia 
atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių 
standartų ir nagrinėja galimas susijusias 
sąnaudas ir naudą.

Prieš skelbdama gaires ir rekomendacijas
Institucija rengia atviras viešąsias 
konsultacijas su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir prieš 
priimdama techninių standartų projektą
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. Institucija prašo 22 straipsnyje 
nurodytos Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 242
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą, nebent tokios konsultacijos ir 
nagrinėjimas būtų neproporcingi 
atitinkamų techninių standartų taikymo 
srities ir poveikio požiūriu arba ypatingos 
klausimo skubos požiūriu. Institucija taip 
pat prašo 22 straipsnyje nurodytos 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 
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grupės nuomonės ar patarimo.  

Or. en

Pakeitimas 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl 
techninių standartų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą. Institucija 
atlieka techninių standartų poveikio 
vertinimą.

Or. it

Pagrindimas

Turi būti vertinamas techninių standartų, kurie turi privalomą teisinį poveikį, poveikis, kad 
būtų užtikrinama, kad juose apsiribojama tik techninėmis detalėmis ir į juos neįtraukiami 
sprendimai dėl politikos.

Pakeitimas 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą.

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl 
techninių standartų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą.

Or. en

Pagrindimas

Naujajai priežiūros sistemai turi būti visapusiškai taikomi reikalavimai, susiję su geresniu 
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reglamentavimu ir proporcingumo principu. Nepakanka reikalauti, kad būtų konsultuojamasi 
arba būtų atliekamas poveikio vertinimas tik tam tikrais atvejais. Rengiant techninius 
standartus, gaires ir rekomendacijas reikia sistemingai rengti viešąsias konsultacijas ir 
nagrinėti susijusias sąnaudas ir naudą, kad būtų užtikrinamas skaidrumas ir didėtų 
veiksmingumas. 

Pakeitimas 245
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų. 

Gavusi techninių standartų projektus, 
Komisija per tris mėnesius patvirtina 
priežiūros standartų projektus, jeigu jie 
neprieštarauja Sąjungos teisės aktams.
Per tą patį laikotarpį Komisija gali priimti 
techninių standartų projektą su 
pakeitimais, jeigu šie standartai parengti 
kaip reguliavimo standartai. Abiem 
atvejais šį laikotarpį Komisija gali pratęsti 
vienu mėnesiu.

Or. en

Pakeitimas 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti, atmesti ar pakeisti. Tą 
laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu 
mėnesiu. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie savo 
sprendimą ir jį pagrindžia.
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Or. en

Pakeitimas 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. 

Or. en

Pagrindimas

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pakeitimas 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis.

Jeigu Komisija neketina patvirtinti
standartų, ji grąžina šį standartų projektą
Institucijai ir raštu paaiškina, dėl kokių 
priežasčių ji mano, kad šie standartai 
neatitinka Sąjungos viešųjų interesų, 
proporcingumo principo arba vidaus 
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integracijos kriterijaus. Institucija per 
šešias savaites nuo dienos, kai ji gavo 
Komisijos raštu išdėstytas priežastis, 
pateikia standartų projekto pataisas, 
tinkamai atsižvelgdama į Komisijos 
pastabas.

Or. en

Pagrindimas

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Pakeitimas 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis.

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų, ji 
pateikia pagrįstas pataisas ir grąžina 
standartų projektą Institucijai. Institucija, 
remdamasi Komisijos siūlomomis 
pataisomis, gali iš dalies pakeisti 
standartų projektą ir dar kartą teikti 
standartų projektą Komisijai, kad ši jį 
patvirtintų.

Or. en

Pagrindimas

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
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proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pakeitimas 250
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų 
arba patvirtina juos iš dalies ar su 
pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio 
sprendimo priežastis.

Bet kokiu atveju, Komisija praneša 
Institucijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie savo sprendimą, 
nurodydama jo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 251
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per vieną mėnesį nuo dienos, kai 
ji gavo pataisytus standartus, 
nusprendžia, ar juos patvirtinti, ar 
atmesti, ir praneša Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie savo sprendimą, 
nurodydama priežastį.

Or. en

Pagrindimas

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
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Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pakeitimas 252
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima reguliavimo standartus 
kaip deleguotuosius teisės aktus pagal šio 
reglamento 7a–7d straipsnius ir patvirtina 
priežiūros standartus kaip įgyvendinimo 
aktus, laikydamasi procedūros, kuri 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 291 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per vieną mėnesį nuo dienos, kai 
ji iš Institucijos gavo pataisytus 
standartus, juos patvirtina arba atmeta.

Or. en

Pagrindimas

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Pakeitimas 254
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus 
reglamentais ar sprendimais ir skelbia 
juos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

2. Užbaigus reikiamą procedūrą, 
standartai skelbiami Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje atitinkamu 
pavadinimu „ES deleguotieji standartai“ 
arba „ES įgyvendinimo standartai“.

Or. en

Pakeitimas 255
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrasis taisyklių sąvadas reguliariai 
atnaujinamas ir pritaikomas prie 
Sąjungos teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 256
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
nesilaikė reguliavimo ir priežiūros 
standartų.
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Or. en

Pakeitimas 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Delegavimas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus, pagal kuriuos 
nustatomi 7 straipsnyje nurodyti
techniniai standartai. 
2. Komisija, kai tik ji priima deleguotąjį 
teisės aktą, iš karto ir tuo pačiu metu 
praneša apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 7b–
7d straipsniuose nustatytų sąlygų.
4. 35 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje 
Institucija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie techninius 
standartus, kurie buvo patvirtinti, ir 
nurodo visas nacionalines institucijas, 
kurios jais nesivadovavo.

Or. en
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Pakeitimas 258
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Delegavimas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje 
nurodytus reguliavimo standartus, 
išskyrus tuos atvejus, kai sektorius 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 
nurodyta priešingai. 
2. Komisija, kai tik ji priima deleguotąjį 
teisės aktą, iš karto ir tuo pačiu metu 
praneša apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 7b ir 
7c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 259
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
perdavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi 
informuoti kitą instituciją ir Komisiją, 
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nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie 
galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas šiame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos 
jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtų tinkama pagal naująją komitologijos procedūrą. Nederėtų Parlamentui numatyti 
prievolę raštu išdėstyti atšaukimo priežastis. 

Pakeitimas 260
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
numatytą dieną.
Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui 
ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais 
atvejais ir Europos Parlamentas, ir 
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Taryba gali pranešti Komisijai, kad jie 
neketina pareikšti prieštaravimų dėl 
deleguotojo teisės akto. Tokiais atvejais 
deleguotasis teisės aktas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtų tinkama pagal naująją komitologijos procedūrą. Nederėtų Parlamentui numatyti 
prievolę raštu išdėstyti prieštaravimo priežastis. 

Pakeitimas 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
perdavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš 
priimdama galutinį sprendimą per 
pagrįstą laikotarpį informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją apie tai, kokie 
deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti, ir apie galimas atšaukimo 
priežastis.
3. Sprendime dėl įgaliojimų atšaukimo 
nurodomos atšaukimo priežastys ir šiuo 
sprendimu nutraukiamas jame nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
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įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Sprendimas neturi įtakos 
jau galiojančių techninių standartų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 262
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
perdavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš 
priimdama galutinį sprendimą per 
pagrįstą laikotarpį informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją apie tai, kokie 
deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti, ir apie galimas atšaukimo 
priežastis.
3. Sprendimas dėl atšaukimo įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Sprendimas neturi įtakos jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Prieštaravimai dėl techninių standartų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dviem mėnesiais.
2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną. 
Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui 
ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais 
atvejais ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba gali pranešti Komisijai, kad jie 
neketina pareikšti prieštaravimų dėl 
deleguotojo teisės akto. Tokiais atvejais 
deleguotasis teisės aktas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja techniniam standartui, jis 
neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi 
institucija nurodo savo prieštaravimo dėl 
deleguoto akto priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 264
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dviem mėnesiais.
2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir
įsigalioja jame nurodytą dieną. 
Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui 
ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais 
atvejais ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba gali pranešti Komisijai, kad jie 
neketina pareikšti prieštaravimų dėl 
deleguotojo teisės akto. Tokiais atvejais 
deleguotasis teisės aktas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Prieštaravimą pareiškusi 
institucija nurodo savo prieštaravimo dėl 
deleguoto akto priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Pasiūlymas dėl reglamento
7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d straipsnis
Nepritarimas deleguotųjų teisės aktų 
projektams arba dalinis jų keitimas

1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria 
deleguotųjų teisės aktų projektams arba iš 
dalies juos keičia, ji apie tai praneša 
Institucijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir nurodo savo priežastis. 
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
per vieną mėnesį pakviesti atsakingą 
Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į 
atsakingo Europos Parlamento komiteto 
arba Tarybos ad hoc posėdį, kuriame jie 
pristatytų ir paaiškintų nuomonių 
skirtumus.

Or. en


