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Pakeitimas 171
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl pasiūlymo dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS
reglamento, kuriuo įsteigiama Europos 
bankininkystės institucija 

dėl pasiūlymo dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS
reglamento, kuriuo įsteigiama Europos 
bankininkystės priežiūros institucija 

Or. en

Pakeitimas 172
Antolín Sánchez Presedo

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 –
finansų globalizacijos bei integruotų ir 
tarpusavyje susijusių Europos finansų 
rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia 
tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė 
nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, 
nuoseklaus ES teisės aktų taikymo ir 
pasitikėjimo trūkumų. 

Or. en
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Pakeitimas 173
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant 
finansų krizei Europos Parlamentas 
nuolat ragino Europos lygmeniu įtvirtinti 
tikrai vienodas sąlygas visiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kartu 
pažymėdamas, kad Europos patiriamos 
nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas 
finansų rinkas turi didelę reikšmę 
(2000 m. balandžio 13 d. rezoliucijoje dėl 
Komisijos komunikato dėl finansų rinkų 
sistemos įgyvendinimo: veiksmų planas1, 
2002 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl 
riziką ribojančių priežiūros taisyklių 
Europos Sąjungoje2, 2007 m. liepos 11 d. 
rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų 
politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga3, 
2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos 
draudimo ir privataus kapitalo fondų4, 
2008 m. spalio 9 d. rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl 
Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios 
priežiūros struktūros5, 2009 m. balandžio 
22 d. rezoliucijoje dėl iš dalies pakeisto 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II)6 ir 2009 m. 
balandžio 2  d. rezoliucijoje dėl pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl kredito reitingų 
agentūrų7). 
___________
1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453. 
2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.
3 OL C 175 E, 2008 7 10, p. xx.
4 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 26.
5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 48.
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6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0251.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Pakeitimas 174
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2009 m. balandžio 2 d. Didžiojo 
dvidešimtuko (G 20) vadovai savo 
pareiškime „Visuotinis ekonomikos 
atkūrimo ir reformų planas“ paskelbė, 
kad ketina imtis „veiksmų sukurti 
stipresnę, visuotiniu požiūriu nuoseklesnę 
finansų sektoriaus priežiūros ir 
reguliavimo sistemą, leidžiančią paremti 
tvarų visuotinį augimą ir geriau tarnauti 
verslo ir piliečių interesams“. 

Or. en

Pakeitimas 175
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Dėl finansų ir ekonomikos krizės kilo 
reali ir rimta rizika vidaus rinkos 
stabilumui. Atkurti ir išlaikyti stabilią bei 
patikimą finansų sistemą – būtina sąlyga 
siekiant išsaugoti pasitikėjimą ir darną 
vidaus rinkoje ir kartu užtikrinti bei 
pagerinti sąlygas sukurti visiškai integruotą 
ir veikiančią finansinių paslaugų vidaus 
rinką. Be to, geriau integruotos finansų 
rinkos suteikia geresnių finansavimo ir 

(5) Dėl finansų ir ekonomikos krizės kilo 
reali ir rimta rizika finansų sistemos bei
vidaus rinkos stabilumui. Atkurti ir 
išlaikyti stabilią bei patikimą finansų 
sistemą pasaulio ir Europos lygmenimis –
būtina sąlyga siekiant išsaugoti 
pasitikėjimą ir darną vidaus rinkoje ir kartu 
užtikrinti bei pagerinti sąlygas sukurti 
visiškai integruotą ir veikiančią finansinių 
paslaugų vidaus rinką. Be to, geriau 
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rizikos išskaidymo galimybių ir taip 
padeda didinti ekonomikos gebėjimą 
atlaikyti sukrėtimus. 

integruotos finansų rinkos suteikia geresnių 
finansavimo ir rizikos išskaidymo 
galimybių ir taip padeda didinti 
ekonomikos gebėjimą atlaikyti sukrėtimus. 

Or. en

Pakeitimas 176
Antolín Sánchez Presedo

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 
bankininkystės instituciją, taip pat Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją 
bei Europos vertybinių popierių ir rinkų
instituciją (Europos priežiūros institucijas).

(7) Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema (EFPIS) turėtų būti integruotas
nacionalinių ir Europos priežiūros 
institucijų tinklas, kuriame įprastą
kasdienę finansų įstaigų priežiūrą atliktų
kompetentingos valstybių narių 
institucijos, o pagrindinis tarpvalstybinių 
grupių priežiūros vaidmuo būtų patikėtas 
priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat 
turėtų būti užtikrintas didesnis finansų 
įstaigoms ir rinkoms visoje Europoje skirtų 
Europos taisyklių ir standartų suderinimas 
ir nuoseklus bei darnus jų taikymas. 
Reikėtų įsteigti Europos bankininkystės 
priežiūros instituciją, taip pat Europos
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros
instituciją bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros instituciją (Europos 
priežiūros institucijas) ir jų Jungtinį 
komitetą. Įsteigus Europos sisteminės 
rizikos valdybą, kaip Europos makrolygio 
priežiūros instituciją, būtų baigta kurti 
EFPIS. Institucija formuojama 
atsižvelgiant į gerąją patirtį, pripažintą 
Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Viena 
iš tokių priemonių galėtų būti naujas 
institucijos tiesioginės priežiūros lygmuo. 
Siekiant išvengti tarptautinių iškraipymų 
ir stiprinti Europos finansų priežiūrą, 
tiesioginės priežiūros įvedimas turėtų būti 
kruopščiai įvertintas ir apsvarstytas, kad 
padidintų didelių finansų įstaigų, iš kurių 
daugelis yra pasaulinio pobūdžio ir veikia 
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ES, priežiūros naudingumą. Tai taikoma 
visų pirma toms didelėms didmenine 
bankininkyste arba kitokia veikla 
užsiimančioms finansų įstaigoms, kurios 
gali kelti sisteminę riziką vidaus rinkai, 
taip pat tarptautinio lygmens sisteminėms 
finansų įstaigoms. Šis klausimas turi būti 
toliau nagrinėjamas per pirmąją šio 
reglamento peržiūrą, nurodytą 
66 straipsnyje, kuri turėtų įvykti ne vėliau 
kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo. 

Or. en

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
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 
bankininkystės instituciją, taip pat Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją
bei Europos vertybinių popierių ir rinkų
instituciją (Europos priežiūros 
institucijas). 

(7) Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema turėtų būti nacionalinių ir Europos 
Sąjungos 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 ES lygmeniu, 
priežiūrą. Institucija turėtų palaipsniui 
perimti ES lygmeniu veikiančių institucijų 
priežiūrą. Taip pat turėtų būti užtikrintas 
didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms 
visoje Bendrijoje skirtų taisyklių 
suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų 
įsteigti Europos bankininkystės instituciją 
kartu su Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos) ir
Europos priežiūros institucija (vertybiniai 
popieriai ir rinkos), taip pat Europos 
priežiūros institucija (Jungtinis 
komitetas). Europos sisteminės rizikos 
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valdyba sudaro Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos dalį.

Or. en

Pagrindimas

Geresnis teksto išaiškinimas.

Pakeitimas 178
Vicky Ford

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 
bankininkystės instituciją, taip pat Europos 
draudimo ir profesinių pensijų 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 priežiūra 
būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu. 
Priežiūros institucijų kolegijos turėtų 
koordinuoti tarpvalstybinių institucijų 
priežiūrą. Taip pat turėtų būti užtikrintas 
didesnis finansų įstaigoms ir rinkoms 
visoje Bendrijoje skirtų taisyklių 
suderinimas ir darnus jų taikymas. Reikėtų 
įsteigti Europos bankininkystės instituciją, 
taip pat Europos draudimo ir profesinių 
pensijų instituciją bei Europos vertybinių 
popierių ir rinkų instituciją (Europos 
priežiūros institucijas). 

Or. en
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Pakeitimas 179
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos bankininkystės 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 indėlininkus ir 
investuotojus, 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 skatinti finansinį 
tvarumą ir tvirtą Europos finansų rinką,
siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
konkurencingumą remiantis finansine 
įtrauktimi ir vienodomis sąlygomis, 
užkirsti kelią ir ištaisyti sisteminę ir 
tarptautinę riziką ir įdiegti aukštą, 
veiksmingą ir nuoseklų Europos
reguliavimo ir priežiūros lygį, atsižvelgiant 
į įvairius visų valstybių narių interesus;
vengti reguliuojamojo arbitražo ir 
užtikrinti visiems vienodas sąlygas;
apsaugoti indėlininkus ir investuotojus bei 
kitas suinteresuotuosius subjektus, taip 
pat valstybių finansus; užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą, 
skaidrumą ir sklandų veikimą bei jų tvarią 
sąveiką su realiąja ekonomika, sumažinti 
finansų cikliškumą ir apsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, skatinti sklandų 
pinigų politikos įgyvendinimą rinkose ir 
užtikrinti kreditų atsekamumą, siekti 
Ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant 
finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias 
šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai. Be 
to, jos užduotys – skatinti priežiūros 
integraciją ir gerosios patirties 
konvergenciją ir konsultuoti ES 
institucijas bankininkystės, mokėjimų, 
elektroninių pinigų reguliavimo ir 
priežiūros srityse, taip pat susijusiais 
įmonių valdymo, audito ir finansinės 
atskaitomybės klausimais. Būtina ir 
tinkama, kad Institucija būtų Europos
įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir 
teisinę, administracinę ir finansinę 
autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo 
tikslus. 
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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
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos bankininkystės 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 indėlininkus ir 
investuotojus, 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) Europos bankininkystės 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, vengti reguliuojamojo arbitražo 
ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas,
apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, 
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, 
kartu atsižvelgiant į būtinybę skatinti 
konkurenciją ir naujoves rinkoje ir 
užtikrinti konkurencingumą pasauliniu 
mastu. Be to, jos užduotys – skatinti 
priežiūros konvergenciją ir konsultuoti 
ES institucijas bankininkystės, mokėjimų, 
elektroninių pinigų reguliavimo ir 
priežiūros srityse, taip pat susijusiais 
įmonių valdymo, audito ir finansinės 
atskaitomybės klausimais. Būtina ir 
tinkama, kad Institucija būtų Bendrijos 
įstaiga, turinti juridinio asmens statusą ir 
teisinę, administracinę ir finansinę 
autonomiją, kad ji galėtų pasiekti savo 
tikslus. 

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į būtinybę stiprinti konkurenciją ir inovacijas, kaip nurodyta P. Skinnerio 
pranešime.

Pakeitimas 181
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos bankininkystės 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 indėlininkus ir 
investuotojus, 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) Europos bankininkystės 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 ir į skirtingą bankų pobūdį, 
apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, 
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. 

Or. en
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Pakeitimas 182
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Griežta bankininkystės priežiūra ES 
lygiu turi būti vykdoma laikantis visų 
tarptautiniu mastu pripažintų pagrindinių 
priežiūros principų. Remiantis pirmuoju 
„Pagrindinių efektyvios bankų priežiūros 
principų sąrašo“, kurį patvirtino Bazelio 
bankų priežiūros komitetas, principu 
veiksmingos bankininkystės priežiūros 
sąlyga yra būtinybė suteikti „teisę spręsti, 
kaip laikomasi įstatymų ir saugios bei 
patikimos veiklos principų“.Todėl būtina 
nustatyti ir aiškiai apibrėžti pagrindines 
su bankų sistemos saugumu ir 
patikimumu ES lygmeniu susijusias 
problemas, t. y. sisteminę riziką (kaip 
bendrąją riziką) ir tarpvalstybinę riziką 
(kaip Europos riziką). 

Or. en

Pakeitimas 183
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Į Reglamentą įtraukiamas sisteminės 
rizikos apibrėžtis, kurią kartu parengė 
Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinio 
atsiskaitymų bankas bei Finansų 
stabilumo valdyba ir kuris buvo 
patvirtintas 2009 m. spalio 28 d. G 20 
finansų ministrų ir valdytojų pranešime, 
kuriuo atsakoma į 2009 m. 
balandžio mėn. G 20 vadovų prašymą. 
Pranešime sisteminė rizika apibrėžiama 
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kaip „finansinių paslaugų sutrikimas, 
kurį (i) sukėlė visos finansų sistemos ar 
jos dalių darbo trūkumai ir (ii) kuris gali 
turėti sunkių neigiamų padarinių realiai 
ekonomikai. Pagrindinis su apibrėžtimi 
susijęs dalykas yra nuoroda į neigiamą 
poveikį, atsirandantį dėl finansų įstaigos, 
rinkos arba priemonės sutrikimų arba 
trūkumų. Sisteminiu požiūriu tam tikru 
laipsniu reikšmės gali turėti bet kokie 
finansiniai tarpininkai, rinkos ir 
įstaigos.“ 

Or. en

Pakeitimas 184
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Tarpvalstybinės rizikos sąvoka apima 
bet kokią dėl ekonomikos sutrikimų arba 
finansinių trūkumų visoje Europos 
Sąjungoje arba jos dalyse kylančią riziką, 
kuri gali turėti sunkių neigiamų 
padarinių ūkio subjektų iš dviejų ar 
daugiau valstybių narių tarpusavio 
sandoriams, vidaus rinkos veikimui arba 
ES ar bet kurios jos valstybės narės 
viešiesiems finansams. Tam tikru laipsniu 
tarpvalstybiniu požiūriu svarbi gali būti 
bet kokia ekonominė arba finansinė 
rizika. 

Or. en
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Pakeitimas 185
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Kadangi Direktyva 2005/60/EB yra 
horizontalaus pobūdžio, šis reglamentas 
neturi įtakos dabartinei institucinei 
valstybių narių sistemai, skirtai kovai su 
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. 
Vykdydama veiklą, susijusią su Direktyva 
2005/60/EB, Institucija atsižvelgia į 
esamą sistemą ir, jei reikia, 
bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis 
institucijomis. 

Or. en

Pakeitimas 186
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Pageidautina, kad Institucija remtų 
nuoseklų požiūrį indėlių garantijų srityje, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir 
nešališkas požiūris į indėlininkus visoje 
Bendrijoje. Indėlių garantijų sistemoms 
taikoma priežiūra jų valstybėse narėse, o ne 
reguliavimo priežiūra, tad būtų tinkama, 
kad Institucija galėtų naudotis savo 
įgaliojimais pagal šį reglamentą pačios 
indėlių garantijų sistemos ir jos 
operatoriaus atžvilgiu. 

(13) Pageidautina, kad Institucija remtų 
nuoseklų požiūrį indėlių garantijų srityje, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir 
nešališkas požiūris į indėlininkus visoje 
Bendrijoje. Indėlių garantijų sistemoms 
taikoma priežiūra jų valstybėse narėse, o ne 
reguliavimo priežiūra, tad būtų tinkama, 
kad Institucija galėtų naudotis savo 
įgaliojimais pagal šį reglamentą pačios 
indėlių garantijų sistemos ir jos 
operatoriaus atžvilgiu. Institucijos 
funkcija bus persvarstyta įkūrus Europos 
indėlių garantijų fondą. 

Or. en
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Pagrindimas

Institucijos funkcijos indėlių garantijų srityje turi būti apsvarstytos iš naujo įkūrus Europos 
indėlių garantijų fondą.

Pakeitimas 187
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant įgyvendinti Institucijos 
tikslus ir užtikrinti nuoseklią bei 
veiksmingą priežiūrą Europos lygmeniu, 
valstybių narių valdžios institucijoms, t. y.
kompetentingoms institucijoms ir 
Institucijos narėms, turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti prevencines ir 
taisomąsias priežiūros priemones, kartu 
palengvinančias bendrą, koordinuotą ir 
integruotą veiklą. Šie įgaliojimai turi būti 
vykdomi proporcingai ir apimti teisę 
reikalauti ir gauti atitinkamą informaciją; 
nustatyti ataskaitų pateikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimus; 
atlikti patikrinimus vietoje; patvirtinti 
rizikos ribojimo priemones (įskaitant 
susijusias su interesų konfliktais, geru 
valdymu, likvidumu, rezervais, 
dividendais ir darbo užmokesčio politika); 
atskirti arba izoliuoti mažmeninės 
bankininkystės veiklą nuo prekybos ar 
kitos su paslaugų teikimu nesusijusios 
veiklos tais atvejais, kai remiantis 
bendrais kriterijais nustatyta reikšminga 
rizika; apriboti arba laikinai uždrausti 
tam tikrus produktus arba tam tikrų rūšių 
sandorius, kurie gali tiesiogiai ar 
netiesiogiai sukelti pernelyg didelį 
nestabilumą arba sutrikimus rinkose; 
pagrįstais atvejais remiantis bendrais 
kriterijais įsakyti finansų įstaigoms veikti 
per antrinę bendrovę; skirti atgrasančias 
baudas; pripažinti netinkamais dirbti 
valdytojus ir direktorius; nušalinti 
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vadovus arba direktorių valdybas; laikinai 
įsikišti į finansų įstaigų veiklą; panaikinti 
ribotos atsakomybės privilegijas svarbiems 
finansų įstaigų akcininkams, kai jie yra 
pasyvūs ginant bendrus interesus 
kritiniais atvejais; taikyti finansinę 
atsakomybę ir subjektams, kurie dalyvavo 
darant sunkius pažeidimus; saugoti, jei 
reikia, deklaracijas, siekiant užtikrinti 
sąžiningumą ir atsakomybę; reikalauti 
planų nenumatytiems atvejams; atšaukti 
licencijas ir panaikinti leidimus; ir 
susitarti dėl bendrų ir veiksmingų 
atsakomųjų priemonių. 

Or. en

Pakeitimas 188
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Bendras taisyklių sąvadas yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti, kad finansinių 
paslaugų srities teisės aktai, taisyklės bei 
standartai būtų derinami nuosekliai ir 
taikomi vienodai. Reguliavimo ir 
priežiūros standartuose, sudarančiuose 
bendrą taisyklių sąvadą, turi būti 
vengiama reguliuojamojo arbitražo ir 
kartu užtikrintos vienodos veiklos sąlygos 
bei tinkamai apsaugoti indėlininkai, 
investuotojai ir vartotojai visoje Europoje. 
Bendrame taisyklių sąvade turi būti 
išsamiai išdėstytos apibrėžtys, išsamiai 
apibūdinti bendri ataskaitų ir 
informacijos atskleidimo reikalavimų 
pagrindai ir pateikti reikiami elementai 
siekiant užtikrinti veiksmingus 
bendradarbiavimo procesus, įskaitant 
priežiūros rizikos vertinimą ir keitimąsi 
informacija, kaip reikalaujama pagal 
Europos teisės aktus. Plėtojant šį 
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reglamentą bendrame taisyklių sąvade 
nustatomi atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai, skirti ESRV 
ankstyviems įspėjimams bei 
rekomendacijoms ir kovai su Institucijos 
arba Europos institucijų nustatyta 
tarpvalstybine rizika, iškilusia visoje 
Europos Sąjungoje arba didelėje jos 
dalyje. Be to, bendrame taisyklių sąvade 
nustatomi atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai, susiję su ataskaitų 
teikimo, informacijos atskleidimo ir 
rizikos ribojimo reikalavimais 
atitinkamoms didelę įtaką turinčioms 
bendrovėms ir investavimo struktūroms, 
veikiančioms visoje ES, siekiant išvengti 
sisteminės ir ištaisyti tarpvalstybinę riziką. 

Or. en

Pakeitimas 189
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, investuotojų 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 

(14) Šiuos techninių standartų projektus 
pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti 
Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį 
poveikį. Ji gali nuspręsti juos iš dalies 
arba visiškai atmesti, jei, pavyzdžiui, 
techninių standartų projektai būtų 
nesuderinami su Europos Sąjungos teise, 
būtų nesilaikoma proporcingumo principo 
arba prieštaraujama esminiams 
finansinių paslaugų vidaus rinkos 
principams, nustatytiems Europos 
Sąjungos finansinių paslaugų acquis. 
Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą 
tų standartų priėmimą, Komisijos 
sprendimui dėl patvirtinimo, dalies jų 
patvirtinimo arba atmetimo priimti turėtų 
būti nustatomas konkretus terminas. 
Šiame reglamente nustatytas techninių 
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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.

standartų rengimo procesas nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų priimti 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties 
290 straipsnį. 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 geriausiai 
pasinaudoti specializuota nacionalinių 
priežiūros institucijų patirtimi. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisė iš dalies keisti techninius standartus. Jie yra techninio 
pobūdžio ir todėl turėtų būti rengiami tik Europos priežiūros institucijos techninių ekspertų. 
Jeigu standartai netinkami dėl teisinių ar su bendrąja rinka susijusių priežasčių, Komisija 
gali juos visiškai arba iš dalies atmesti.

Pakeitimas 190
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, investuotojų 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, 

(14) Su politikos pasirinktimis nesusijusių 
techninių standartų projektus, kuriuos 
vykdant reikia laikytis proporcingumo 
principo, antrojo lygmens Lamfalussy 
reglamentų (Europos teisės aktuose 
apibrėžtose srityse arba Komisijai 
paprašius) ir trečiojo lygmens Lamfalussy 
priežiūros priemonių (savo iniciatyva)  
atveju būtų veiksminga ir tinkama patikėti 
rengti Institucijai, kuri yra itin 
specializuotą kompetenciją turinti įstaiga.
Techninių standartų projektus, kuriuos 
Komisija turi tvirtinti kaip reguliavimo 
standartus, Komisija gali iš dalies keisti. 
Priežiūros standartų atveju Komisija 
tvirtina šiuos techninių standartų 
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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. 

projektus, jei jie atitinka Europos teisę, 
siekiant, kad jie įgytų privalomą teisinį 
poveikį. Komisija turi teisę priimti 
finansinių paslaugų reguliavimo 
standartus kaip deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Priežiūros 
standartus Komisija turėtų tvirtinti kaip 
įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį. 
Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų 
standartų priėmimą, Komisijos nutarimui 
dėl priėmimo arba sprendimui dėl 
patvirtinimo priimti galėtų būti nustatomas 
konkretus terminas. 

Or. en

Pakeitimas 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų 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 

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų 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. Rengdama 
techninius standartus Institucija turi 
laikytis proporcingumo principo 
atsižvelgiant skirtingą finansų įstaigų 
struktūrą ir riziką. Ypač Institucija turi 
stengtis užtikrinti, kad nebūtų užkrauta 
nereikalinga našta demokratiškai 
kontroliuojamiems kooperatyvams, kurie 
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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.

atlieka svarbų vaidmenį kovojant su 
socialine atskirtimi vietos bendruomenių 
lygmeniu. 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. 

Or. en

Pagrindimas

Europos bankininkystės institucija turi atsižvelgti į skirtingus verslo modelius, egzistuojančius 
finansinių paslaugų sektoriuje. Tos pačios rūšies finansų įstaigoms taikomi techniniai 
standartai valstybėse narėse neturėtų skirtis, tačiau jie turi užtikrinti tam tikrą lankstumą, kad 
būtų pripažintas demokratiškai kontroliuojamų kooperatyvų, kurie, atsižvelgiant į jų verslo 
modelius, nelinkę pernelyg rizikuoti ir kurie atlieka svarbų vaidmenį kovojant su socialine 
atskirtimi vietos bendruomenėse, buvimas. 

Pakeitimas 192
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje 

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje 
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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. 

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. Tokiu būdu 
standartai neturi prieštarauti kurios nors 
valstybės narės teisės aktams, nes šiuose 
teisės aktuose siūlomos politiniais 
sprendimais priimamos priemonės. Šiuos 
techninių standartų projektus pagal 
Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, 
kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. 
Techninių standartų projektus Komisija 
turi priimti arba atmesti remdamasi 
aiškiais ir skaidriais principais. Juos 
reikėtų atmesti, 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. 

Or. en

Pakeitimas 193
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje 

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje 
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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. 

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. Paprastai Komisija neturėtų iš 
dalies jų keisti, nebent to reikia dėl
išskirtinių aplinkybių, pavyzdžiui, jei 
techninių standartų projektai būtų 
nesuderinami su Europos Sąjungos teise, 
būtų nesilaikoma proporcingumo principo 
arba prieštaraujama esminiams finansinių 
paslaugų vidaus rinkos principams, 
nustatytiems Europos Sąjungos finansinių 
paslaugų acquis. Komisija neturėtų keisti 
Institucijos parengtų techninių standartų 
turinio iš anksto nesuderinusi su 
Institucija. Siekiant užtikrinti sklandų ir 
paspartintą tų standartų priėmimą, 
Komisijos sprendimui dėl patvirtinimo 
priimti turėtų būti nustatomas konkretus 
terminas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti skatinama naudotis teise iš dalies keisti 7 straipsnyje nurodytus 
techninius standartus tik išimtinėmis aplinkybėmis. Priešingu atveju galėtų būti sumenkintas 
Europos priežiūros institucijų kaip standartų rengėjų vaidmuo ir sumažintas teisinį 
apibrėžtumas finansinėms institucijoms. 

Pakeitimas 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, (14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
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kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą indėlininkų, 
investuotojų 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. 

kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą indėlininkų, 
investuotojų 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. Komisija neturėtų jų iš dalies 
keisti. Komisija techninių standartų
projektus turėtų atmesti tik tada, jei jie
būtų nesuderinami su Europos Sąjungos
teise, būtų nesilaikoma proporcingumo 
principo arba prieštaraujama esminiams 
finansinių paslaugų vidaus rinkos 
principams, nustatytiems Europos 
Sąjungos finansinių paslaugų acquis. 
Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų 
standartų priėmimą, Komisijos sprendimui 
dėl patvirtinimo priimti turėtų būti 
nustatomas konkretus terminas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Institucijos nepriklausomumą ir atsižvelgti į jos patirtį, Komisija neturėtų 
turėti teisės iš dalies keisti Institucijos pasiūlytų techninių standartų. Komisija turėtų turėti 
teisę tik tikrinti techninių standartų projektus, kuriuos ji galėtų patvirtinti arba atmesti 
remdamasi aiškiais ir skaidriais principais. 
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Pakeitimas 195
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų 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. 

(14) 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 indėlininkų, 
investuotojų 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. Komisija neturėtų jų iš dalies 
keisti. Komisija techninių standartų
projektus turėtų atmesti tik tada, jei jie
būtų nesuderinami su Europos Sąjungos
teise, būtų nesilaikoma proporcingumo 
principo arba prieštaraujama esminiams 
finansinių paslaugų vidaus rinkos 
principams, nustatytiems Europos 
Sąjungos finansinių paslaugų acquis. 
Siekiant užtikrinti sklandų ir paspartintą tų 
standartų priėmimą, Komisijos sprendimui 
dėl patvirtinimo priimti turėtų būti 
nustatomas konkretus terminas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti Institucijos nepriklausomumą ir atsižvelgti į jos patirtį, Komisija neturėtų 
turėti teisės iš dalies keisti Institucijos pasiūlytų techninių standartų. Komisija turėtų turėti 
teisę tik tikrinti techninių standartų projektus, kuriuos ji galėtų patvirtinti arba atmesti 
remdamasi aiškiais ir skaidriais principais.
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Pakeitimas 196
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 197
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių 
standartų rengimo procesas nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva 
priimti įgyvendinimo priemones pagal 
komitologijos procedūras Lamfalussy 
struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip nustatyta 
atitinkamuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose. Klausimai, su kuriais susiję 
techniniai standartai, neturėtų būti susiję
su politikos sprendimais, o jų turinį turėtų 
tiksliai riboti 1-uoju lygmeniu priimti 
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Rengdama standartų projektus, Institucija 
užsitikrina galimybę maksimaliai 
pasinaudoti specializuota nacionalinių 
priežiūros institucijų patirtimi. 

Europos Sąjungos teisės aktai. Techniniai 
standartai turėtų būti proporcingi ir juose 
turo būti atsižvelgiama į finansų įstaigų 
dydžio skirtumus ir sudėtingumą. Jeigu 
yra numatytos arba jau egzistuoja 2-ojo 
lygio priemonės, tokiais techniniais 
standartais turėtų būti atsižvelgiama į šias 
2-ojo lygio priemones ir tik apibrėžiamos 
šių priemonių taikymo sąlygos. Rengdama 
standartų projektus, Institucija užsitikrina 
galimybę maksimaliai pasinaudoti 
specializuota nacionalinių priežiūros 
institucijų patirtimi. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu rengiant 7 straipsnyje nurodytus standartus nesukurti didesnio teisinio neapibrėžtumo 
ir apriboti šių standartų taikymą tik atvejais, kai to labiausiai reikia, t. y. techninėse srityse, o 
ne tada, kai priimami politikos sprendimai.

Pakeitimas 198
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Šiame reglamente nustatytas techninių 
standartų rengimo procesas nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva 
priimti įgyvendinimo priemones pagal 
komitologijos procedūras Lamfalussy 
struktūros 2-uoju lygmeniu, 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. 
Nors tokiu būdu rengiant techninius 
standartus atsižvelgiama į įstaigas, kurios 
vykdo veiklą tik vietos, o ne ES lygmeniu, 
kiekvienu atveju turi būti vertinamas 
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bendras techninių standartų poveikis 
visam sektoriui. Rengdama standartų 
projektus, Institucija užsitikrina galimybę 
maksimaliai pasinaudoti specializuota 
nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi. 

Or. en

Pagrindimas

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Pakeitimas 199
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) 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. 

(16) Siekiant skatinti gerąją patirtį,
Institucija turėtų turėti įgaliojimą skelbti 
neprivalomas gaires ir rekomendacijas dėl 
ES teisės aktų taikymo reguliavimo arba 
priežiūros standartų neapimamose srityse. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, 
kad nacionalinės priežiūros institucijos ir 
finansų įstaigos geriau laikytųsi šių gairių 
ir rekomendacijų, nacionalinės institucijos 
turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, 
kodėl jos nesilaiko tų gairių ir 
rekomendacijų, o finansų įstaigos turėtų 
būti įpareigotos pateikdamos ataskaitas 
pranešti, ar laikosi šių gairių ir 
rekomendacijų. 

Or. en
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Pakeitimas 200
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) 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. 

(16) 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. Srityse, kurių techniniai 
standartai neapima, Institucija turėtų 
skleisti gerąją patirtį. 

Or. en

Pakeitimas 201
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės 
aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus 
veikimo, finansų sistemos stabilumo ir 
neutralių finansų įstaigų konkurencijos 
Bendrijoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti 
mechanizmą, pagal kurį Institucija 
nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo 
Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis 
mechanizmas turėtų būti taikomas tose 
srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose 
apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški 
įpareigojimai. 

(17) Tinkamo ir išsamaus Europos 
Sąjungos teisės aktų taikymo užtikrinimas 
– pagrindinė būtina sąlyga siekiant finansų 
rinkų vientisumo, veiksmingumo ir 
sklandaus veikimo, finansų sistemos 
stabilumo ir neutralių finansų įstaigų 
konkurencijos Bendrijoje sąlygų. Todėl 
reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį 
Institucija nagrinėtų netaikymo ar 
netinkamo taikymo atvejus, kuriais 
pažeidžiami Europos Sąjungos teisės 
aktai. Šis mechanizmas turėtų būti 
taikomas tose srityse, kuriose Europos 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs 
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ir besąlygiški įpareigojimai. Jis apskritai 
neturėtų būti taikomas atvejais, susijusiais 
tik su neteisingu Europos Sąjungos teisės 
perkėlimu. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyta, kad 9 straipsnyje nurodytas mechanizmas taikomas tik standartams, 
kuriais pažeidžiami teisės aktai, o ne apskritai netinkamo Europos Sąjungos teisės perkėlimo į 
nacionalinę teisę atvejais. Tai iki minimumo sumažintų teisinį neapibrėžtumą dalyviams, kurie 
turi būti įsitikinę, kad 9 straipsnyje nustatytos tvarkos taikymas užtikrins vienodas sąlygas 
visiems visoje ES. 

Pakeitimas 202
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės 
aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus 
veikimo, finansų sistemos stabilumo ir 
neutralių finansų įstaigų konkurencijos 
Bendrijoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti 
mechanizmą, pagal kurį Institucija 
nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo 
Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis 
mechanizmas turėtų būti taikomas tose 
srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose 
apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški 
įpareigojimai. 

(17) Tinkamo ir išsamaus Europos teisės 
aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, skaidrumo, veiksmingumo ir 
sklandaus veikimo, finansų sistemos 
stabilumo ir neutralių finansų įstaigų 
konkurencijos ES sąlygų. Todėl reikėtų 
nustatyti mechanizmą, pagal kurį 
Institucija nagrinėtų neteisingo ar 
nepakankamo Europos teisės aktų taikymo 
atvejus. Šis mechanizmas turėtų būti 
taikomas tose srityse, kuriose Europos
teisės aktuose apibrėžiami aiškūs ir 
besąlygiški įpareigojimai. 

Or. en
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Pakeitimas 203
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 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. 

(19) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą oficialią 
nuomonę Europos Sąjungos teisės 
laikymuisi užtikrinti, suteikdama jam 
tiesioginę teisinę galią, kad juo būtų galima 
pasinaudoti nacionaliniuose teismuose ir 
institucijose ir užtikrinti jo vykdymą pagal 
Sutarties 258 straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 204
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama 
kompetentinga institucija atkakliai 
nesiima veiksmų, Institucija turėtų būti 
įgaliota imtis paskutinės priemonės –
priimti atskiroms finansų įstaigoms 
skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų 
būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, 
kai kompetentinga institucija nesilaiko jai 
skirtų sprendimų ir kai Bendrijos teisės 
aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms 
pagal galiojančius ar būsimus ES 
reglamentus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Pakeitimas 205
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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 206
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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. 

(21) 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. Taryba, 
pasikonsultavusi su ESRV ir, jei reikia, 
Europos priežiūros institucija, turėtų 
turėti teisę nustatyti, kada padėtis yra 
kritinė. Jeigu kritinė padėtis susijusi su 
rinka apskritai, Institucija turėtų turėti 
galimybę reikalauti, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos imtųsi konkrečių 
veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Siekiant 
kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, 
kai kompetentingos nacionalinės priežiūros 
institucijos nesiima veiksmų, Institucija 
turėtų būti įgaliota blogiausiu atveju ir 
remdamasi aiškiu Tarybos suteiktu 
įgaliojimu priimti finansų rinkai tiesiogiai 
skirtus sprendimus, kuriais būtų siekiama 
švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis. 

Or. en

Pagrindimas

Suteikti Europos bankininkystės institucijai teisę priimti nacionalinėms kompetentingoms 
institucijos ir atskiriems bankams tiesiogiai skirtus sprendimus būtų nenaudinga. Jeigu kritinė 
padėtis daro poveikį rinkai bendresne prasme, Europos bankininkystės institucija turėtų turėti 
galimybę priimti tiesiogiai nacionalinėms valdžios institucijoms taikomas priemones. Vis 
dėlto tai turėtų būti daroma remiantis Tarybos įgaliojimu. 



AM\808174LT.doc 33/79 PE439.457v01-00

LT

Pakeitimas 207
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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.

(21) 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. Turint omenyje šio klausimo 
opumą, įgaliojimas kritinei padėčiai 
nustatyti susijęs su didele veiksmų laisve, 
todėl šį įgaliojimą reikėtų suteikti Tarybai 
po deramų konsultacijų su Komisija, 
ESRV ir, jei reikia, Europos priežiūros 
institucijomis. 

Or. en

Pakeitimas 208
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Europos Sąjungos finansų 
sistemos stabilumui, būtina imtis skubių ir 
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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 kompetentingos 
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.

koordinuotų atsakomųjų veiksmų 
Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Įgaliojimą nustatyti, kada padėtis 
yra kritinė, reikėtų suteikti Tarybai po 
deramų konsultacijų su Komisija, ESRV 
ir, jei reikia, Europos priežiūros 
institucijomis. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poveikį valstybėms narėms ir ESRV atliekamą funkciją sisteminės rizikos 
srityje, įgaliojimą skelbti kritinę padėtį būtų tinkamiau suteikti ne Europos Komisijai; taip pat 
būtų netinkama Europos priežiūros institucijoms suteikti teisę priimti atskiroms įstaigoms 
privalomus sprendimus. 

Pakeitimas 209
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 

(21) 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. Kritinei padėčiai nustatyti 
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reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai. 
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai kompetentingos 
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. 

reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Tarybai. 
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms 
tiesiogiai skirtus sprendimus joms 
tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos
teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama 
švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis. 

Or. en

Pakeitimas 210
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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. 

(21) 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. Europos sisteminės rizikos 
valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra 
kritinė; Komisija arba Taryba taip pat gali 
priimti sprendimą, kuriuo būtų 
nustatoma, kada yra tokia padėtis, arba 
kitais pagrįstais atvejais, kai reikalingas 
toks pats ryžtingas institucijų atsakas.
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms 
tiesiogiai skirtus sprendimus joms 
tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos
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teisės aktų srityse, kuriais būtų siekiama 
švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis. 

Or. en

Pakeitimas 211
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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. 

(21) 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. Europos sisteminės rizikos 
valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra 
kritinė. Komisija turėtų paskelbti kritinę 
padėtį remdamasi Europos sisteminės 
rizikos valdybos rekomendacija. Siekiant 
kritiniu atveju užtikrinti veiksmingą atsaką, 
kai kompetentingos 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. 

Or. en

Pagrindimas

ESRV yra labiausiai tinkama įstaiga kritinei padėčiai paskelbti. Vis dėlto norint nustatyti, ar 
yra kritinė padėtis, reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl pagal Sutarties nuostatas 
reikalaujama, kad juridinis asmuo, priimantis galutinį sprendimą, būtų Komisija.
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Pakeitimas 212
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) 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 kompetentingos 
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. 

(21) 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. Europos sisteminės rizikos 
valdyba turėtų nustatyti, kada padėtis yra 
kritinė. Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai kompetentingos 
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. 

Or. en

Pagrindimas

Kuriant ES bendrąją finansinių paslaugų rinką turi būti numatyta koordinuota veikla 
galimais kritinės padėties atvejais, nes krizė vienoje valstybėje narėje gali greitai išplisti 
peržengdama sienas. Todėl reikia suteikti ESRV įgaliojimus nustatyti, kada padėtis yra 
kritinė. 

ESRV yra labai gerai pasirengusi nustatyti galimas kritines padėtis, nes ji yra techninis 
organas, įkurtas stebėti ir vertinti galimas grėsmes finansiniam stabilumui. 
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Pakeitimas 213
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Atsižvelgiant į 2009 m. 
balandžio 2 d. Londone įvykusio Didžiojo 
dvidešimtuko aukščiausiojo lygio 
susitikimo pareiškimą „Finansų sistemos 
stiprinimas“, kuriame raginama 
„parengti gaires, skirtas priežiūros 
institucijų kolegijoms, ir remti jų steigimą, 
veiklą ir dalyvavimą jų veikloje, taip pat ir 
nuolatos nustatant labiausiai sistemiškai 
svarbias tarpvalstybines įmones“. 

Or. en

Pakeitimas 214
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. 

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų institucijų pozicijas, 
Institucija turėtų galėti spręsti tų 
kompetentingų institucijų nesutarimus 
tarpvalstybinių problemų atvejais, ir jos 
sprendimas būtų privalomas, taip pat ir 
priežiūros institucijų kolegijose. Turėtų 
būti numatytas taikinimo etapas, per kurį 
kompetentingos institucijos galėtų susitarti. 
Institucijos kompetencija taip pat turėtų 
apimti nesutarimus, susijusius su valstybės 
narės kompetentingos institucijos veiksmų 
tvarka ar turiniu arba neveikimu.
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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.

Or. en

Pakeitimas 215
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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.

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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.

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkama, kad EPI priimtų privalomus finansų įstaigoms tiesiogiai skirtus sprendimus. 
Atsižvelgiant į tai, kad kompetentinga nacionalinė institucija yra atsakinga už kasdienę 
finansų įstaigų priežiūrą, teisiniu požiūriu geriau, kad EPI, remdamasi pagal 11 straipsnį, 
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kuriame apibrėžta tarpininkavimo tvarka, priimtu sprendimu, priverstų nacionalinę instituciją 
iš dalies pakeisti rinkos praktiką.

Pakeitimas 216
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. 

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. Tais atvejais, 
kai atitinkamais ES teisės aktais 
valstybėms narėms paliekama laisvė 
spręsti savo nuožiūra, Institucijos priimti 
sprendimai neturėtų pakeisti savo 
nuožiūra priimto sprendimo, atitinkančio 
Europos Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus. 

Or. en
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Pakeitimas 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. 

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos institucijos galėtų susitarti. 
Institucijos kompetencija šioje srityje
turėtų būti apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose 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 
Bendrijos teisės aktų srityse. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas yra susijęs su pasiūlytu 11 straipsnio 1 dalies pakeitimu dėl „privalomo 
tarpininkavimo“ nuostatos taikymo srities. Reglamento projekte bus tik nurodyta, kad EBI yra 
įgaliota vykdyti „privalomo tarpininkavimo“ veikla, taip pat šios procedūros tvarka. Vis dėlto 
„privalomo tarpininkavimo“ taikymo sritis bus nurodyta sektorių teisės aktuose kiekvienu 
atveju atskirai. 
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Pakeitimas 218
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. 

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos institucijos galėtų susitarti. 
Institucijos kompetencija turėtų apimti 
nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų 
bendradarbiavimo procese, taip pat dėl 
Europos teisės aiškinimo ir taikymo 
priežiūros sprendimuose; priimtų 
privalomų sprendimų laikymasis 
neužkerta kelio kompetentingai 
institucijai naudotis papildoma rizikos 
ribojimo priežiūros teise, atitinkančia 
tarptautinius tarpvalstybinės priežiūros 
principus. 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 
Europos teisės aktų srityse.

Or. en



AM\808174LT.doc 43/79 PE439.457v01-00

LT

Pakeitimas 219
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos 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. 

(22) Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
efektyvią priežiūrą ir proporcingai 
atsižvelgti į atskirų valstybių narių 
kompetentingų 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 
kompetentingos institucijos galėtų susitarti. 
Institucijos kompetencija turėtų apimti 
nesutarimus dėl procedūrinių įpareigojimų
bendradarbiavimo procese, taip pat dėl 
Europos 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 
Europos Sąjungos teisės aktų srityse. Ši 
nuostata taikoma ir nesutarimų priežiūros 
institucijų kolegijoje atveju. 

Or. en

Pagrindimas

EBI įsikišimas nacionalinių priežiūros institucijų galimų nesutarimų atvejais reikalingas 
siekiant užtikrinti teisinį tikrumą finansų įstaigoms. 
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Pakeitimas 220
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Krizė atskleidė tai, kad 
dabartiniuose tarpvalstybinių finansų 
institucijų, visų pirma, didžiausių ir 
sudėtingiausių institucijų, kurių 
bankrotas gali sukelti sisteminių 
nuostolių, priežiūros veiksmuose esama 
daug svarbių klaidų. Šios klaidos 
susijusios su įvairiomis finansų įstaigų ir 
priežiūros institucijų veiklos sritimis. 
Pirmosios veikia rinkoje be sienų, o 
antrosios kiekvieną dieną tikrina, ar jų 
jurisdikcija neperžengia nacionalinių 
sienų. Siekiant pašalinti šį neatitikimą, 
reikia skatinti didesnę priežiūros 
priemonių konvergenciją ir integraciją 
Europos Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmeniu. 

Or. en

Pakeitimas 221
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Dėl krizės išryškėjo tarptautiniu 
mastu veikiančių finansų įstaigų 
priežiūros taisyklių trūkumai. Tai yra geri 
argumentai stiprinti ES sistemą, siekiant 
geresnio atsakingų nacionalinių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir 
koordinavimo tarptautiniu lygmeniu 
veikiančių finansų įstaigų priežiūros 
srityje.
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Or. de

Pagrindimas

Krizės metu išryškėjus tarptautiniu lygiu veikiančių finansų įstaigų priežiūros trūkumams, 
tapo būtina sukurti Europos Sąjungos sistemą, kuri geriau koordinuotų nacionalines 
priežiūros institucijas.

Pakeitimas 222
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Kaip nurodyta 2009 m. kovo mėn. 
paskelbtoje A. Turnerio ataskaitoje, „dėl 
galiojančių bendrosios rinkos taisyklių 
gali kilti nepriimtina rizika indėlininkams 
ir mokesčių mokėtojams“ ir„dabartinė 
tvarka, apimanti teises steigti filialus, 
kilmės šalies vykdoma priežiūra ir vien tik 
nacionalinis indėlių draudimas nėra 
tinkamas būsimo Europos tarpvalstybinės 
mažmeninės bankininkystės 
reglamentavimo ir priežiūros pagrindas“. 

Or. en

Pakeitimas 223
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22c) A. Turnerio ataskaitoje taip pat 
teigiama: „veiksmingesnės procedūros 
įmanomos padidinus nacionalinius 
įgaliojimus, o tai reikštų uždaresnę 
bendrąją rinką, arba užtikrinus didesnę 
Europos integraciją. Abiejų priemonių 
derinys atrodo tinkamiausias: nuo to, 
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kokiu mastu bus didinami nacionaliniai 
įgaliojimai, priklausys veiksmų Europos 
lygmeniu efektyvumas.“ 

Or. en

Pakeitimas 224
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22d) Siekiant išspręsti problemą Europos 
lygmeniu raginama įsteigti naują Europos 
Sąjungos institucinę struktūrą, t. y. 
teisinių įgaliojimų turinčią nepriklausomą 
instituciją, kuri rengtų tarpvalstybinės 
srities standartus ir vykdytų jos priežiūrą, 
be to, padėtų priežiūros institucijų 
kolegijoms vykdyti tarpvalstybinių 
institucijų priežiūrą bei nuosekliai ir 
tvirtai didintų priežiūros įgaliojimus 
nacionaliniu ir ES lygmeniu. 

Or. en

Pakeitimas 225
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22 e) Institucija turėtų turėti įgaliojimus 
rengti priežiūros standartus, kad būtų 
skatinama vienodai taikyti bendrą 
taisyklių sąvadą. Siekiant optimizuoti 
keitimosi informacija procesą ir skatinti 
ES teisės aktų taikymo konvergenciją ir 
nuoseklumą visose kolegijose, Institucija 
taip pat turėtų vaidinti pagrindinį 
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vaidmenį kaip sektorių koordinatorė ir 
priežiūros institucijų kolegijų 
konsultavimo įstaiga. Institucija turėtų 
veikti kaip tarpvalstybinių finansų 
institucijų, veikiančių Europos Sąjungoje, 
priežiūros vadovė. Be to, Institucija turėtų 
atlikti teisiškai įpareigojantį tarpininkės 
vaidmenį sprendžiant kompetentingų 
priežiūros institucijų nesutarimus.

Or. en

Pakeitimas 226
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22f) Priežiūros institucijų kolegijos 
turėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant 
veiksmingą, efektyvią ir nuoseklią 
tarpvalstybinių finansų įstaigų priežiūrą 
ES lygmeniu. Netikslinga vienodinti 
pagrindinius finansų reglamentus, jei 
priežiūros praktika lieka suskaidyta. Kaip 
nurodoma J. de Larosiere’io ataskaitoje, 
„būtina vengti konkurencijos iškraipymų 
ir reguliuojamojo arbitražo, kurio 
priežastis skirtingos priežiūros praktikos, 
nes 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
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Pakeitimas 227
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Siekiant apsaugoti indėlininkus ir 
institucijas, susidūrusias su sunkumais, 
kurie galėtų pakenkti Europos vieningos 
finansų rinkos stabilumui, reikėtų įsteigti 
Europos finansų apsaugos fondą 
(Fondas). Fondas turėtų būti 
finansuojamas lėšomis, kurias sudaro tų 
institucijų įnašai, Fondo vertybinių 
popierių emisijos būdu gautos lėšos arba, 
išskirtinėmis aplinkybėmis, įnašai 
nukentėjusių valstybių narių, mokėti 
pagal iš anksto sutartus kriterijus 
(persvarstytas Susitarimo 
memorandumas). Šie įnašai į Fondą 
turėtų pakeisti įnašus, mokėtus į 
nacionalines indėlių garantijų sistemas. 

Or. en

Pakeitimas 228
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Siekiant apsaugoti indėlininkus 
reikėtų įsteigti Europos indėlių garantijų 
fondą. Įnašai į šį Fondą turėtų pakeisti 
įnašus, mokėtus į nacionalines indėlių 
garantijų sistemas. 

Or. en
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Pakeitimas 229
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Mano, kad siekiant iš tikrųjų įdiegti 
naują Europos priežiūros sistemą turi būti 
sprendžiamas naštos pasidalijimo
klausimas. Dėl to ateityje gali prireikti 
Europos problemų sprendimo fondo 
siekiant, kad ypač nepalankiomis rinkos 
sąlygomis būtų užtikrintas finansų rinkos 
stabilumas. Ragina Komisiją ir valstybes 
nares toliau dėti pastangas šioje srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant spręsti tarpvalstybinio lygmens institucijoms būdingas problemas turi būti nustatyta 
naštos pasidalijimo tvarka. Europos problemų sprendimo fondas galėtų būti naudojamas 
institucijoms stabilizuoti ypač stiprių rinkos sukrėtimų atveju. Vis dėlto siekiant apsaugoti 
investuotojų santaupas šis fondas turėtų būti aiškiai atskirtas nuo bet kurio indėlių garantijų 
fondo.

Pakeitimas 230
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Pranešime, kuris turi būti kuo 
greičiau pateiktas Europos Parlamentui ir 
Tarybai, Komisija turėtų išnagrinėti 
priemones, reikalingas naujai ES bankų 
sektoriaus krizių valdymo sistemai. Visų 
pirma ji turėtų išnagrinėti galimybės 
panaudoti Europos finansų apsaugos 
fondą arba suderintus nacionalinius 
fondus siekiant apsaugoti indėlininkus ir 
institucijas susidūrusias su sunkumais, 
kurie galėtų pakenkti Europos vieningos 
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finansų rinkos stabilumui, 
įgyvendinamumą. 

Or. en

Pakeitimas 231
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Pranešime, kuris turi būti pateiktas 
Europos Parlamentui ir Tarybai, 
Komisija, atsižvelgdama į ciklinius 
reiškinius, turėtų išnagrinėti klausimą dėl 
finansų sistemos išlaidų internalizavimo.
Taip pat turėtų būti išnagrinėti visi susiję 
klausimai, pvz., dėl užskaitų ir 
priešieškinių; dinamiško atsargų 
kaupimo; įmokų sistemų nustatymo; 
patenkančių į taikymo sritį produktų ir 
indėlininkų; tarpvalstybinių indėlių 
garantijų sistemų veiksmingumo ir sąsajų 
tarp indėlių garantijų sistemų ir 
alternatyvių kompensavimo 
indėlininkams priemonių, pvz., 
neatidėliotinų kompensacijų išmokėjimo
mechanizmų ir Europos finansų apsaugos
fondo. Valstybės narės turėtų rinkti 
atitinkamus su šiuo pranešimu susijusius 
duomenis ir paprašius pateikti juos 
Komisijai. 

Or. en
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Pakeitimas 232
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Užtikrindama, kad nacionalinės 
indėlių sistemos ir fondai būtų tinkamai 
sukurti ir plėtojami, Institucija taip pat 
bus įpareigota užtikrinti, kad visos 
Europos lygmens institucijos prisidėtų 
prie vieningos finansų rinkos stabilumo 
užtikrinimo. 

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės indėlių sistemos turi būti pakankamai kapitalizuotos, siekiant apsaugoti klientus 
ir institucijas (taip pat ir tarpvalstybinių įsipareigojimų atveju). 

Pakeitimas 233
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) 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 

(24) 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 teisę perduoti savo 
užduotis. Užduočių perdavimas reiškia, 
kad užduotis vietoj atsakingos institucijos 
atlieka kita priežiūros institucija, o už 
priežiūros sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
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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.

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. 

Or. en

Pakeitimas 234
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 

(24) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
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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 
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.

bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą, ypač toms 
finansų įstaigoms, kurios neturi europinio 
aspekto. 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 
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 ir 
juos stebėti. 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 gerąją patirtį, susijusią su 
įgaliojimų perdavimu ir perdavimo 
susitarimais.

Or. it
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Pakeitimas 235
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
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) 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 
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. 

(24) 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 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 Bendrijos teisės 
aktuose. Institucija turėtų visomis 
tinkamomis priemonėmis padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. 
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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. 

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

Pagrindimas

Institucija perduoda ES lygmens institucijų priežiūrą nacionalinėms priežiūros institucijoms. 

Pakeitimas 236
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) 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 kompetentingų 
institucijų srautui. 

(27) Institucija turėtų aktyviai skatinti 
koordinuotą Europos Sąjungos priežiūros 
institucijų atsaką, visų pirma užtikrinti
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba Europos Sąjungos 
finansų sistemos stabilumui. Todėl, be 
įgaliojimų veikti kritiniais atvejais, jai 
turėtų būti patikėta bendroji veiklos 
koordinavimo EFPIS funkcija. Institucija 
ypatingą dėmesį turėtų skirti sklandžiam 
visos svarbios informacijos tarp 
kompetentingų institucijų srautui. 

Or. en
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Pakeitimas 237
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Bendrijoje koordinuoti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų 
finansų įstaigų atsparumą nepalankiems 
rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad 
tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu 
būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. 

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Bendrijoje inicijuoti ir koordinuoti 
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, 
kad įvertintų finansų įstaigų atsparumą 
nepalankiems rinkos pokyčiams, 
užtikrindama, kad tokiam testavimui 
nacionaliniu lygmeniu būtų taikoma kuo 
nuoseklesnė metodika. Siekdama 
informuoti apie tai, kaip ji vykdo savo 
funkcijas, Institucija turėtų atlikti 
ekonominę rinkų analizę, taip pat galimų 
rinkos pokyčių poveikio jos veiklai 
analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Ekonominė analizė leis EPI priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl jos veiklos poveikio 
platesnei rinkai ir dėl platesnės rinkos pokyčių poveikio jos veiklai. Tai atitinka gerąją patirtį 
valstybių narių lygmeniu.
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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
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Bendrijoje koordinuoti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų 
finansų įstaigų atsparumą nepalankiems 
rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad 
tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu 
būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. 

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Bendrijoje koordinuoti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų 
finansų įstaigų atsparumą nepalankiems 
rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad 
tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu 
būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. 
Siekdama informuoti apie tai, kaip ji 
vykdo savo funkcijas, Institucija turėtų 
atlikti ekonominę rinkų analizę, taip pat 
galimų rinkos pokyčių poveikio jos veiklai 
analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta P. Skinnerio pranešime, Institucija turėtų atlikti ekonominę analizę siekdama 
informuoti apie tai, kaip ji vykdo savo funkcijas.
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Pakeitimas 239
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 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.

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų 
atstovauti Europos Sąjungai plėtojant 
dialogą ir bendradarbiavimą su ne Europos 
Sąjungos priežiūros institucijomis. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
gali ir toliau prisidėti prie tokių forumų, 
pvz., susijusių su nacionaliniais 
klausimais ir temomis, svarbiomis jų 
funkcijoms ir įgaliojimams, apibrėžtiems 
pagal ES teisės aktus. 

Or. en

Pakeitimas 240
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 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. 

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

Or. en
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Pakeitimas 241
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Institucija turėtų veikti kaip 
nepriklausoma patariamoji Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos įstaiga 
savo kompetencijos srityje. Ji turėtų galėti 
pareikšti nuomonę dėl riziką ribojančio 
susijungimų ir įsigijimų vertinimo pagal 
Direktyvą 2006/48/EB, iš dalies pakeistą 
Direktyva 2007/44/EB. 

(30) Institucija turėtų veikti kaip 
nepriklausoma patariamoji Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos įstaiga 
savo kompetencijos srityje. Ji turėtų galėti 
pareikšti nuomonę dėl riziką ribojančio 
susijungimų ir įsigijimų vertinimo pagal 
Direktyvą 2006/48/EB, iš dalies pakeistą 
Direktyva 2007/44/EB, tais atvejais, kai 
pagal šios direktyvos nuostatas reikalinga 
konsultacija tarp kompetentingų 
institucijų iš dviejų arba daugiau 
valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės bendrovių susijungimo klausimai yra susiję su konkrečiomis institucijomis ir rinkos 
bei komerciniu požiūriu neskelbtina informacija, todėl juos pirmiausia turėtų toliau spręsti 
nacionalinės ir ES konkurencijos institucijos. EPI turėtų turėti teisę teikti patarimus dėl 
bendrovių susijungimų tik tais atvejais, kai pagal Kapitalo reikalavimų direktyvą (CRD) 
reikia konsultacijų tarp kompetentingų institucijų.

Pakeitimas 242
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Institucija nustato ir atitinkamai 
renka iš kompetentingų institucijų visą 
svarbią informaciją apie priežiūros 
institucijų kolegijose veikiančias 
priežiūros institucijas. Be to, ji 
visapusiškai atsižvelgs į galiojančius 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
trečiosios šalies priežiūros institucijų 
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susitarimus, taip pat daug dėmesio skirs ir 
pagrindinėms tarptautinėms kolegijoms 
krizių valdymo grupėms, turinčioms 
galimybę susipažinti su visa informacija. 
Institucija turėtų būti krizių valdymo 
grupių narė.

Or. en

Pakeitimas 243
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo 
pareigas, Institucija turėtų turėti teisę 
prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. 
Siekiant vengti finansų įstaigų 
įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, 
tą informaciją paprastai turėtų teikti 
nacionalinės priežiūros institucijos, kurios 
yra arčiausiai finansų rinkų ir įstaigų. 
Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą 
prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų 
įstaigų ir kitų šalių, jeigu nacionalinė 
kompetentinga institucija laiku nepateikia 
tokios informacijos arba negali jos laiku 
pateikti. Valstybių narių institucijos turėtų 
būti įpareigotos padėti Institucijai 
užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai 
būtų vykdomi.

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo 
pareigas, Institucija turėtų turėti teisę 
prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. 
Siekiant vengti finansų įstaigų 
įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, 
tą informaciją paprastai turėtų teikti 
nacionalinės priežiūros institucijos, kurios 
yra arčiausiai finansų rinkų ir įstaigų. 
Tačiau Institucija turėtų turėti įgaliojimą,
kaip paskutine priemonę siekiant 
objektyviai įvertinti rinkos trikdžius,
prašyti informacijos tiesiogiai iš finansų 
įstaigų ir kitų šalių, jeigu nacionalinė 
kompetentinga institucija laiku nepateikia 
tokios informacijos arba negali jos laiku 
pateikti. Atitinkamos finansų institucijos
turėtų turėti teisę pareikšti nuomonę dėl 
Institucijos tiesioginio prašymo suteikti 
informacijos privalumų. 

Or. en

Pagrindimas

EPI teise prašyti informacijos iš atskirų institucijų turėtų naudotis tik kritiniais atvejais, kad 
būtų išvengta piktnaudžiavimų ir stiprinamas pasitikėjimas tarp kompetentingų nacionalinių 
institucijų ir EPI. Susijusios finansų įstaigos turėtų turėti galimybę pareikšti savo nuomonę 
dėl tiesioginio prašymo suteikti informacijos privalumų. 
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Pakeitimas 244
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
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) 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. 

(32) 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 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 prireikus būtų imtasi atitinkamų 
tolesnių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Geresnis teksto išaiškinimas.

Pakeitimas 245
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 

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



PE439.457v01-00 62/79 AM\808174LT.doc

LT

pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje būtų atstovaujamos 
Bendrijos kredito ir investicinės įstaigos 
(įskaitant atitinkamai institucinius 
investuotojus ir kitas finansų įstaigas, 
kurios pačios naudojasi finansinėmis 
paslaugomis), jų darbuotojai, vartotojai ir 
kiti mažmeninių bankininkystės paslaugų 
naudotojai, įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro ne 
mažiau kaip 15 vartotojų ir naudotojų 
atstovų, 5 nepriklausomi aukšto lygio 
mokslininkai ir 10 sektoriaus ir jo 
darbuotojų atstovų. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

Or. en

Pakeitimas 246
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 
siūlomų priemonių. Siekiant
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 

(33) 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, siekdama užtikrinti, 
kad aukštos kokybės reglamentavimas 
būtų paremtas gerąja patirtimi. Siekiant
užtikrinti veiksmingą išorės pagalbą turėtų 
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kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

būti suformuota Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje 
atitinkamomis dalimis būtų atstovaujamos 
Bendrijos kredito ir investicinės įstaigos 
(įskaitant atitinkamai institucinius 
investuotojus ir kitas finansų įstaigas, 
kurios pačios naudojasi finansinėmis 
paslaugomis), profesinės sąjungos, 
mokslininkai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar ES teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs suinteresuotieji subjektai turėtų būti atstovaujami ne proporcingai, o atsižvelgiant į 
atitinkamus grupei keliamus uždavinius.

Pakeitimas 247
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 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 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 

(33) 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 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
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darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), 
profesinės sąjungos, mokslininkai, 
vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar ES teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta P. Skinnerio pranešime, prieš priimdama techninių standartų projektus 
Institucija turėtų atlikti poveikio vertinimą. 

Pakeitimas 248
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 

(33) 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 Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), 
profesinės sąjungos, mokslininkai, 
vartotojų organizacijos ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
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grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Profesinės sąjungos ir vartotojų organizacijos – organizuotos darbuotojų ir vartotojų 
atstovės. Dėl savo nuodugnių tarpsektorinės veiklos žinių jos turi geriausias galimybes 
apsaugoti darbuotojų ir vartotojų interesus suinteresuotųjų šalių grupėje. 

Pakeitimas 249
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

(33) 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 Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), 
kooperatyviniai bankai, jų darbuotojai, 
vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 
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Or. en

Pakeitimas 250
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

(33) 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 Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje tinkamomis dalimis 
būtų atstovaujamos skirtingų dydžių 
Bendrijos kredito ir investicinės įstaigos iš 
skirtingų valstybių narių ir 
bankininkystės sektorių (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupę turėtų sudaryti daugiausia bankų sektoriaus 
atstovai. Ši grupė turi būti įvairi ir turi apimti vietos ir tarpvalstybinio lygmens institucijų, 
taip pat ir įvairių verslo modelių atstovus. 
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Pakeitimas 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
33 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 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje. 

(33) Institucija sudaro sąlygas 
suinteresuotosioms šalims susipažinti su 
visu Institucijos atliekamu darbu ir 
suteikia joms pagrįstą galimybę pareikšti 
pastabų dėl siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos 
kredito ir investicinės įstaigos (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeninių 
bankininkystės paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupė turėtų aktyviai 
veikti kaip sąsaja su kitomis naudotojų 
grupėmis Komisijos ar Bendrijos teisės 
aktuose nustatytoje finansinių paslaugų 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė turėtų turėti galimybę susipažinti su bet kokiu Institucijos 
atliekamu darbu, kuris grupei atrodo svarbus, ir pareikšti dėl jo pastabų. Atskiros 
suinteresuotosios grupės šalys turėtų pačios nuspręsti, ar norėtų, kad su jomis būtų 
konsultuojamasi, ar ne.
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Pakeitimas 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Ne pelno organizacijos, palyginti su 
gerai finansuojamais ir gerų ryšių 
turinčiais pramonės atstovais, atlieka 
menką vaidmenį diskusijose dėl 
finansinių paslaugų ateities, taip pat ir 
priimant atitinkamus sprendimus. Ši 
nepalanki padėtis turi būti subalansuota 
tinkamai finansuojant jų atstovus, 
priklausančius bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupei. 

Or. en

Pakeitimas 253
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 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 

(34) 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 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. 
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tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į 
ypatingas valstybių narių pareigas šiuo 
atžvilgiu. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su `pasiūlytais 23 straipsnio pakeitimais, skirtais apriboti apsaugos sąlygą.

Pakeitimas 254
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) 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. 

(34) 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. Jos veikia glaudžiai 
koordinuodamos veiklą ir remdamosi EPS 
sistema ir principais. 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. 

Or. en
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Pakeitimas 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos ES lygmeniu Komisija, 
remdamasi įgyta patirtimi, pateikia aiškias 
ir pagrįstas rekomendacijas, kuriomis 
apibrėžiama, kada valstybės narės gali 
taikyti apsaugos sąlygą ir kada negali. 
Tada apsaugos sąlygos taikymas turės 
būti vertinamas pagal šiuos nurodymus. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenurodoma, kada sprendimas turėtų neigiamos įtakos valstybių narių 
fiskalinei atsakomybei. Turi būti užtikrintas teisinis tikrumas, kuriuo grindžiama „fiskalinės 
atsakomybės“ sąvoka tam, kad visoje ES būtų užtikrintos vienodos sąlygos nacionalinės 
valdžios institucijoms ir finansų rinkos dalyviams. Turi būti bendrai apibrėžtos ir priimtos 
aiškios rekomendacijos dėl to, kada galima būti skundžiamasi dėl neigiamos įtakos fiskalinei 
atsakomybei.

Pakeitimas 256
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Per trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos ES lygmeniu Komisija, 
remdamasi įgyta patirtimi, pateikia aiškias 
ir pagrįstas rekomendacijas, kuriomis 
apibrėžiama, kada valstybės narės gali 
taikyti apsaugos sąlygą ir kada negali. 
Tada apsaugos sąlygos taikymas turės 
būti vertinamas pagal šiuos nurodymus. 

Or. en
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Pagrindimas

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

Pakeitimas 257
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
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Jei valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti apsaugos priemone, 
akivaizdu, kad Europos Parlamentas 
turėtų būti informuotas tuo pačiu metu 
kaip ir Institucija, Taryba ir Komisija, 
nepažeidžiant ypatingos valstybių narių 
atsakomybės krizių atvejais. Be to, 
valstybė narė turėtų paaiškinti apsaugos 
priemonės naudojimo priežastis. 
Bendradarbiaudama su Komisija 
Institucija turėtų nustatyti priemones, 
kurių reikia imtis toliau. 

Or. en

Pagrindimas

Geresnis teksto išaiškinimas.
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Pakeitimas 258
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
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) 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. 

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį iš trumpo 
sąrašo, sudaryto po Komisijos surengto 
atviro konkurso, pasirenka Europos 
Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų 
būti patikėtas vykdomajam direktoriui, 
kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų 
tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės 
balsuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti Parlamento svarbą renkant Institucijos pirmininką.

Pakeitimas 259
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) 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. 

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį iš trumpo 
sąrašo, sudaryto po Komisijos surengto 
atviro konkurso, pasirenka Europos 
Parlamentas. 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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Pakeitimas 260
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) 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. 

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį po 
stebėtojų tarybos surengtos atviros 
atrankos procedūros skiria Europos 
Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų 
būti patikėtas vykdomajam direktoriui, 
kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų 
tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės 
balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 261
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) 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. 

(38) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį iš trumpo 
stebėtojų tarybos sudaryto sąrašo, 
pasirenka Europos Parlamentas. 
Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas 
vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti 
teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad parinkti labiausiai kvalifikuotą asmenį į pirmininko pareigas būtų 
įpareigotos daugiausia patirties priežiūros nacionaliniu lygmeniu srityje turinčios 
institucijos, t. y. nacionalinės priežiūros institucijos. Tai taip pat pašalintų bet kokio šio 
klausimo politizavimo galimybę, kuriai galėtų atsirasti, jei parengti trumpą kandidatų sąrašą 
būtų įpareigota viena iš Europos institucijų. 
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Pakeitimas 262
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas turėtų 
perimti visas Jungtinio finansinių 
konglomeratų komiteto funkcijas. Kai 
tinka, aktus, taip pat patenkančius į 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos ar Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucijos kompetencijos sritį, 
lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios 
Europos priežiūros institucijos. 

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tos institucijos veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti per Europos 
priežiūros institucijas (Jungtinį komitetą) 
(toliau  Jungtinis komitetas), ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Jungtinis konsultacinis 
komitetas turėtų koordinuoti visų trijų 
Europos priežiūros institucijų veiklą, 
susijusią su finansiniais konglomeratais. 
Kai tinka, aktus, taip pat patenkančius į 
vienos Europos priežiūros institucijos
(draudimo ir profesinių pensijų)
institucijos ar kitos Europos priežiūros 
institucijos (vertybinių popierių ir rinkų)
kompetencijos sritį, lygiagrečiai turėtų 
priimti ir susijusios Europos priežiūros 
institucijos. Jungtiniam komitetui metinės 
rotacijos principu pirmininkaus trijų 
Europos priežiūros institucijų 
pirmininkai. Jungtinio konsultacinio 
komiteto pirmininkas turėtų būti Europos 
sisteminės rizikos valdybos pirmininko 
pavaduotojas. Jungtinis komitetas turės 
nuolatinį sekretoriatą, kurį sudarys trijų 
Europos priežiūros institucijų deleguoti 
darbuotojai siekiant, kad visos trys 
Europos priežiūros institucijos 
neformaliai keistųsi informacija ir 
formuotų bendrą kultūrinį požiūrį. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tinkamai apibrėžti ir išplėsti Jungtinio komiteto, numatyto Komisijos pasiūlymuose, 
vaidmenį. Šis komitetas turėtų palengvinti keitimąsi informacija tarp EPI ir sudarytų sąlygas 
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joms vykdyti bendras mokymosi programas. Jis taip pat turėtų turėti nuolatinį sekretoriatą, 
kuris padėtų jam atlikti užduotis, kurios gali apimti finansinių konglomeratų priežiūrą, ir 
pateiktų ESRV sekretoriate dirbančių ECB darbuotojų klausimų, keliamų makroekonomikos 
srityje, mikroekonominę analizę. 

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
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas turėtų 
perimti visas Jungtinio finansinių 
konglomeratų komiteto funkcijas. Kai 
tinka, aktus, taip pat patenkančius į 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos ar Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucijos kompetencijos sritį, 
lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios 
Europos priežiūros institucijos. 

(39) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tos institucijos veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti per Europos 
priežiūros institucijas (Jungtinį komitetą) 
(toliau  Jungtinis komitetas), ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Jungtinis komitetas 
turėtų koordinuoti visų trijų Europos 
priežiūros institucijų veiklą, susijusią su 
finansiniais konglomeratais. Kai tinka, 
aktus, taip pat patenkančius į vienos 
Europos priežiūros institucijos (Europos
draudimo ir profesinių pensijų) ar kitos 
Europos priežiūros institucijos (vertybinių 
popierių ir rinkų) kompetencijos sritį, 
lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios 
Europos priežiūros institucijos. 
Jungtiniam komitetui metinės rotacijos 
principu pirmininkaus trijų Europos 
priežiūros institucijų pirmininkai. 
Jungtinio konsultacinio komiteto 
pirmininkas turėtų būti Europos 
sisteminės rizikos valdybos pirmininko 
pavaduotojas. Jungtinis komitetas turės 
nuolatinį sekretoriatą, kurį sudarys trijų 
Europos priežiūros institucijų deleguoti 
darbuotojai siekiant, kad visos trys 
Europos priežiūros institucijos 
neformaliai keistųsi informacija ir 
formuotų bendrą kultūrinį požiūrį. 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti Jungtinio komiteto vaidmenį institucijų veiklos koordinavimo srityje, kaip 
nurodyta P. Skinnerio ataskaitoje. 

Pakeitimas 264
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 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 ir iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, kuriame būtų įrašyta 
atskira tam skirta biudžeto eilutė. Kiek tai 
susiję su Europos Sąjungos įnašu, turėtų 
būti taikoma Europos Sąjungos biudžetinė 
procedūra. Finansinių ataskaitų auditą 
turėtų atlikti Audito Rūmai. 

Or. en

Pagrindimas

Under the Commission proposals, the EPI’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the EPI it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the EPI in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Pakeitimas 265
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 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 ir iš bet kokių tiesioginių 
mokesčių, kuriuos moka finansų 
institucijos. Kiek tai susiję su Bendrijos 
įnašu, turėtų būti taikoma Bendrijos 
biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų 
auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. 

Or. en

Pakeitimas 266
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir 
kitą konfidencialią informaciją. Taip pat
turėtų būti apsaugotas informacijos, kuria 
keičiamasi tinkle, konfidencialumas. 

(44) Svarbu apsaugoti komerciniu 
požiūriu neskelbtiną ir kitą konfidencialią 
informaciją. Informacija, kuri pateikima 
Institucijai ir kuria keičiamasi tinkle,
turėtų būti naudojamasi laikantis griežtų 
ir veiksmingų konfidencialumo taisyklių. 

Or. en
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Pakeitimas 267
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir 
kitą konfidencialią informaciją. Taip pat 
turėtų būti apsaugotas informacijos, kuria 
keičiamasi tinkle, konfidencialumas. 

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir 
kitą konfidencialią informaciją. 
Informacija, kuri pateikiama Institucijai 
ir kuria keičiamasi tinkle, turėtų būti
naudojamasi laikantis griežtų ir 
veiksmingų konfidencialumo taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad esama rinkos požiūriu jautrių konkrečių įmonių duomenų, svarbu, kad 
iš EPI reikalaujama sukurti su šių duomenų rinkimu, saugojimu ir perdavimu susijusius 
apsaugos mechanizmus. Iškilęs aiškus poreikis tobulinti keitimąsi informacija, kad būtų 
galima stiprinti sisteminės rizikos supratimą. Vis dėlto svarbu, kad kilus grėsmei, jog gali būti 
atskleisti jautrūs ir konfidencialūs duomenys, kurie galėtų sutrikdyti sklandų finansų rinkų 
darbą, nebūtų pakenkta tvarkingam rinkos veikimui. 

Pakeitimas 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir 
kitą konfidencialią informaciją. Taip pat
turėtų būti apsaugotas informacijos, kuria 
keičiamasi tinkle, konfidencialumas. 

(44) Svarbu apsaugoti verslo paslaptis ir 
kitą konfidencialią informaciją. 
Informacija, kuri pateikiama Institucijai 
ir kuria keičiamasi tinkle, turėtų būti
naudojamasi laikantis griežtų ir 
veiksmingų konfidencialumo taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti konkrečių įmonių duomenų rinkimo, saugojimo ir perdavimo 
konfidencialumą, turi būti reikalaujama, kad Institucija laikytųsi aiškių taisyklių. 
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