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Pakeitimas 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 90
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ESRV užduotis turėtų būti stebėti ir 
įvertinti sisteminę riziką per pagrįstą laiką 
siekiant sumažinti sisteminę riziką, 
galinčią kilti dėl sudėtinių jos dalių 
veiklos sutrikimo, ir padidinti finansų 
sistemos atsparumą sukrėtimams. Todėl 
ESRV turėtų sustiprinti finansinį 
stabilumą ir sumažinti neigiamą poveikį 
realiojo ekonomikos sektoriaus augimui ir 
užimtumui šiame sektoriuje. Siekdama 
atlikti savo užduotį, ESRV turėtų 
išnagrinėti visą susijusią informaciją, 
ypač atitinkamus teisės aktus, kurie galėtų 
daryti poveikį finansiniam stabilumui, 
pvz., apskaitos, bankroto ir finansinių 
sunkumų turinčių įmonių gelbėjimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 91
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas.

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti ir skelbti 
viešai bendro pobūdžio įspėjimus ir 
rekomendacijas, susijusius su visa 
Bendrija, atskira valstybe nare arba 
valstybių narių grupėmis, nurodydama 
konkretų terminą, per kurį turi būti duotas 
atitinkamas politinis atsakas.

Or. en
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Pakeitimas 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas,
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas.

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas.
Kai tokie įspėjimai ir rekomendacijos 
skiriami atskiroms valstybėms narėms ar 
valstybių narių grupei, ESRV turėtų taip 
pat pasiūlyti atitinkamų paramos 
priemonių, kurias galėtų skirti, pvz., 
Europos centrinių bankų sistema.

Or. en

Pagrindimas

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at an early stage; therefore there is a value in conferring on the ESRB 
the power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be 
coupled with an amendment to the ESAs Regulations in order to enable the relevant ESA to 
make decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a 
coordinated intervention.

Pakeitimas 93
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
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būti duotas atitinkamas politinis atsakas. būti duotas atitinkamas politinis atsakas. 
Jei reikia, ESRV turėtų paskelbti, kad 
susidarė kritinė padėtis, tada įsikištų 
Europos priežiūros institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas – tai 3 ir 16 straipsnių dėl pagrindinių ESRV užduočių pakeitimo 
pasekmė. Manoma, kad ESRV rekomendacijos ir įspėjimai turės didelio poveikio valstybių 
narių finansų rinkoms ir ekonomikai. Siūlomo pakeitimo tikslas – sustiprinti ESRV galimybes 
stabilizuoti ekonominę situaciją pačioje krizės pradžioje. ESRV turėtų būti suteikta galimybė 
siūlyti atitinkamas paramos priemones, apie kurias būtų skelbiama tuo pačiu metu, kai būtų 
teikiami įspėjimai ar rekomendacijos.

Pakeitimas 94
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas. 

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas. 
Jei reikia, ESRV turėtų paskelbti, kad 
susidarė kritinė padėtis, tada įsikištų 
Europos priežiūros institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti ES bendrą finansinių paslaugų rinką reikalingi koordinuoti veiksmai, kad būtų 
galima įveikti galimas kritines situacijas, nes krizė vienoje valstybėje narėje galėtų greitai 
išplisti už tos valstybės ribų. ESRV turi atitinkamų priemonių ir didesnes galimybes labai 
anksti nustatyti, jog susidarė kritinė padėtis; todėl būtų naudinga suteikti ESRV įgaliojimus 
paskelbti apie susidariusią kritinę padėtį. 
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Pakeitimas 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas. 

(8) Prireikus ESRV turėtų teikti bendro 
pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, 
susijusius su visa Bendrija, atskira valstybe 
nare arba valstybių narių grupėmis, 
nurodydama konkretų terminą, per kurį turi 
būti duotas atitinkamas politinis atsakas. 
Jei reikia, ESRV turėtų paskelbti, kad 
susidarė kritinė padėtis, tada įsikištų 
Europos priežiūros institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti ES bendrą finansinių paslaugų rinką reikalingi koordinuoti veiksmai, kad būtų 
galima įveikti galimas kritines situacijas, nes krizė vienoje valstybėje narėje galėtų greitai 
išplisti už tos valstybės ribų. ESRV turi atitinkamų priemonių ir didesnes galimybes labai 
anksti nustatyti, jog susidarė kritinė padėtis; todėl būtų naudinga suteikti ESRV įgaliojimus 
paskelbti apie susidariusią kritinę padėtį. 

Pakeitimas 96
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos irgi turėtų būti informuojamos tiesiogiai apie bet 
kokį įspėjimą.

Pakeitimas 97
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 98
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami per Europos Parlamentą, 
Tarybą ir, kai reikia, per Europos 
priežiūros instituciją (EPI) ir 
nacionalinės priežiūros institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės kompetentingos institucijos irgi turėtų būti tiesiogiai informuojamos apie bet 
kokį įspėjimą.

Pakeitimas 99
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami per Komisiją ir, kai reikia, 
per Europos priežiūros instituciją (EPI).

Or. en
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Pakeitimas 100
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami tiesiogiai adresatams ir 
siunčiami kaip kopija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir, kai reikia, 
Europos bankininkystės institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/….

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais; todėl būtina užtikrinti, kad rekomendacijos būtų 
tiesiogiai perduodamos jų adresatams, kaip ir Tarybai bei Europos Parlamentui. Šio siūlomo 
pakeitimo pagrindimą jau pateikė Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).

Pakeitimas 101
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami tiesiogiai adresatams ir 
siunčiami kaip kopija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir, kai reikia, 
Europos bankininkystės institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
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įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją, 
įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/….

reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/….

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais; todėl būtina užtikrinti, kad rekomendacijos būtų 
tiesiogiai perduodamos jų adresatams, kaip ir Tarybai bei Europos Parlamentui.

Pakeitimas 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) Siekiant padidinti jų svorį ir teisėtumą, 
tokie įspėjimai ir rekomendacijos turėtų 
būti perduodami tiesiogiai adresatams ir 
siunčiami kaip kopija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir, kai reikia, 
Europos bankininkystės institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/…, ir Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijai, 
įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. …/….

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais; todėl būtina užtikrinti, kad rekomendacijos būtų 
tiesiogiai perduodamos jų adresatams, kaip ir Tarybai bei Europos Parlamentui.
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Pakeitimas 103
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESRV, remdamasi adresatų 
ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip 
laikomasi jos rekomendacijų, siekdama 
užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų tinkamai 
atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai 
turėtų kiekvieną kartą tinkamai pagrįsti, 
kodėl nebuvo tinkamai atsižvelgta į ESRV 
rekomendacijas („veikimo arba 
pasiaiškinimo“ mechanizmas). ESRV 
turėtų kreiptis į Europos Parlamentą ir 
Tarybą tais atvejais, kai ji nėra 
patenkinta, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple ‘execution’ of ESRB recommendations could not be 
sufficient. 

Pakeitimas 104
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ESRV, remdamasi adresatų 
ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip 
laikomasi jos rekomendacijų, siekdama 

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

užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų tinkamai 
atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai 
turėtų kiekvieną kartą tinkamai pagrįsti, 
kodėl nebuvo tinkamai atsižvelgta į ESRV 
rekomendacijas („veikimo arba 
pasiaiškinimo“ mechanizmas). ESRV 
turėtų kreiptis į Europos Parlamentą ir 
Tarybą tais atvejais, kai ji nėra 
patenkinta, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ESRV rekomendacijos nėra teisiškai privalomos, todėl iškyla būtinybė, kad Taryba ir 
Europos Parlamentas tinkamai prižiūrėtų, kaip įgyvendinamos ESRV rekomendacijos;  iš 
patirties matyti, kad nacionalinės institucijos neteikia didelės reikšmės periodiniams ECB 
įspėjimams.

Pakeitimas 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) ESRV, remdamasi adresatų 
ataskaitomis, taip pat turėtų stebėti, kaip 
laikomasi jos rekomendacijų, siekdama 
užtikrinti, kad į jos įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų tinkamai 
atsižvelgiama. Rekomendacijų adresatai 
turėtų kiekvieną kartą tinkamai pagrįsti, 
kodėl nebuvo tinkamai atsižvelgta į ESRV 
rekomendacijas („veikimo arba 
pasiaiškinimo“ mechanizmas). ESRV 
turėtų kreiptis į Europos Parlamentą ir 
Tarybą tais atvejais, kai ji nėra 
patenkinta, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi ESRV rekomendacijos nėra teisiškai privalomos, todėl iškyla būtinybė, kad Taryba ir 
Europos Parlamentas tinkamai priržiūrėtų, kaip įgyvendinamos ESRV rekomendacijos;  iš 
patirties matyti, kad nacionalinės institucijos neteikia didelės reikšmės periodiniams ECB 
įspėjimams. Taigi būtų tikslinga suteikti galimybę ESRB kreiptis į Tarybą ir Europos 
Parlamentą ir tais atvejais, kai ji nėra patenkinta, kaip adresatai laikosi jos rekomendacijų.

Pakeitimas 106
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) ESRV turėtų nuspręsti, ar 
rekomendacija turėtų būti laikoma 
konfidencialia ar ją reikėtų paskelbti viešai, 
turėdama omenyje tai, kad viešas 
atskleidimas paprastai yra tinkamas būdas
paskatinti laikytis rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 107
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) ESRV pirmininkas turėtų būti 
kviečiamas į du kartus per metus 
vykstančius Europos Parlamento 
klausymus, kuriais pažymima du kartus 
per metus leidžiama ESRV ataskaita, o 
plataus masto finansinio nuosmukio atveju 
– dar dažniau, ir kurie vyksta kitu 
pagrindu nei dialogas pinigų politikos 
klausimais, vykdomas tarp Europos 
Parlamento ir ECB pirmininko.
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Or. en

Pakeitimas 108
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Atsižvelgiant į tai, kad ES 
nepriklausančių Europos ekonominės 
erdvės arba Europos laisvosios prekybos 
susitarimo šalių bankai ir finansinės 
institucijos gali veikti Sąjungoje, jei 
pateikė savo šalies išduotą licenciją, po 
vieną aukšto lygio atstovą iš kiekvienos iš 
šių šalių gali būti kviečiama dalyvauti 
ESRV Generalinės valdybos posėdžiuose.

Or. en

Pakeitimas 109
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio 
priklausomybė rodo, kad potencialią 
sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti 
remiantis įvairiais svarbiais 
makroekonominiais ir mikrofinansiniais 
duomenimis ir rodikliais. Todėl ESRV 
turėtų turėti galimybę naudotis visa 
informacija, reikalinga jos pareigoms 
vykdyti, kartu prireikus užtikrinant šių 
duomenų konfidencialumą.

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio 
priklausomybė rodo, kad potencialią 
sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti 
remiantis įvairiais svarbiais 
makroekonominiais ir mikrofinansiniais 
duomenimis ir rodikliais. Todėl ESRV 
turėtų turėti galimybę naudotis visa 
atitinkama informacija, reikalinga jos 
pareigoms vykdyti, kartu prireikus 
užtikrinant šių duomenų konfidencialumą, 
kad būtų išlaikyta stabili rinka.

Or. en
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Pagrindimas

Konfidencialumas – tai vienas iš svarbiausių ESRV veiklos elementų. Bet kokia per anksti 
atskleista informacija gali turėti rimtų padarinių rinkai.

Pakeitimas 110
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio 
priklausomybė rodo, kad potencialią 
sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti 
remiantis įvairiais svarbiais 
makroekonominiais ir mikrofinansiniais 
duomenimis ir rodikliais. Todėl ESRV 
turėtų turėti galimybę naudotis visa 
informacija, reikalinga jos pareigoms 
vykdyti, kartu prireikus užtikrinant šių 
duomenų konfidencialumą.

(16) Finansų įstaigų ir rinkų tarpusavio 
priklausomybė rodo, kad potencialią 
sisteminę riziką reikėtų stebėti ir vertinti 
remiantis įvairiais svarbiais 
makroekonominiais ir mikrofinansiniais 
duomenimis ir rodikliais. Todėl ESRV 
turėtų turėti galimybę naudotis visa 
informacija, reikalinga jos pareigoms 
vykdyti, kartu prireikus užtikrinant šių 
duomenų konfidencialumą. Paprastai tokia 
informacija turėtų būti pateikiama 
apibendrinta arba suvestine forma kartu 
su objektyviai patikrinamais duomenimis.
Jei ESRV reikalauja pateikti duomenis ne 
apibendrinta ar suvestine forma, 
atitinkamos finansinės institucijos turi 
teisę pareikšti savo nuomonę dėl tokio 
reikalavimo pagrįstumo.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 15 straipsnio pakeitimais. ESRV vaidmuo yra užtikrinti 
makrolygio rizikos ribojimą, taigi paprastai jai nereikėtų išsamios informacijos. 
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Pakeitimas 111
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija ir Europos 
bankininkystės institucija turėtų būti 
atitinkamų krizės valdymo komitetų, kurie 
įeina į tarptautines priežiūros institucijų 
kolegijas, narės.

Or. en

Pakeitimas 112
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant suprasti finansų sistemą 
veikiančius įvykius vertingos informacijos 
gali suteikti rinkos dalyviai. Todėl, kai 
reikia, ESRV turėtų pasitarti su privataus 
sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis 
(finansų sektoriaus atstovais, vartotojų 
organizacijomis, vartotojų grupėmis 
finansinių paslaugų srityje, nustatytomis 
Komisijos ar Bendrijos teisės aktų…) ir 
suteikti joms galimybę pateikti pastabų.

(17) Siekiant suprasti finansų sistemą 
veikiančius įvykius vertingos informacijos 
gali suteikti rinkos dalyviai. Todėl, kai 
reikia, ESRV turėtų pasitarti su privataus 
sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis (be 
kita ko, finansų sektoriaus atstovais, 
vartotojų organizacijomis, vartotojų 
grupėmis finansinių paslaugų srityje, 
nustatytomis Komisijos ar Sąjungos teisės 
aktų) ir suteikti joms galimybę pateikti 
pastabų per oficialų konsultacinį komitetą.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų asmenų konsultacijos būtų naudingos norint suprasti ESRV rinką, jei jas 
teiktų oficialus profesionalų komitetas.
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Pakeitimas 113
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsteigiama Europos sisteminės rizikos 
valdyba (toliau – ESRV).

Įsteigiama Europos sisteminės rizikos 
valdyba (toliau – ESRV). Jos būstinė yra 
Liuksemburge.

Or. en

Pagrindimas

ESRV būstinė turėtų būti Liuksemburge remiantis valstybių narių 1965 m. balandžio 8 d. 
priimtu sprendimu dėl ES institucijų būstinių suteikimo.

Pakeitimas 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 115
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) finansų įstaiga – įmonė, kurios 
pagrindinė veikla yra priimti indėlius, teikti 
kreditus, teikti draudimo paslaugas ar kitas 
finansines paslaugas savo klientams ar 
nariams arba savo naudai vykdyti 
finansinių investicijų ar prekybinę veiklą;

(a) finansų įstaiga – įmonė, kurios 
pagrindinė veikla yra priimti indėlius, teikti 
kreditus, teikti draudimo paslaugas ar kitas 
finansines paslaugas savo klientams ar 
nariams arba savo naudai vykdyti 
finansinių investicijų ar prekybinę veiklą, 
ir bet kuri kita įmonė arba subjektas, 
kuris veikia Europos Sąjungoje ir vykdo 
panašią veiklą, net jeigu jis neturi jokio 
tiesioginio ryšio su plačiąja visuomene;

Or. en
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Pakeitimas 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansų sistema – visos finansų įstaigos, 
rinkos ir rinkų infrastruktūros.

(b) finansų sistema – visos finansų įstaigos, 
rinkos, produktai ir rinkų infrastruktūros.

Or. en

Pakeitimas 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Sisteminė rizika – rizika, kad dėl 
didelių nesklandumų finansų sistemoje 
arba jos dalyje nebus teikiamos finansinės 
paslaugos ir dėl to galėtų atsirasti rimtų 
neigiamų padarinių realiajam 
ekonomikos sektoriui. Šiomis 
aplinkybėmis bet kokio tipo finansinė 
institucija ir tarpininkas, rinka, 
infrastruktūra ir priemonė gali būti 
sistemai svarbūs.

Or. en

Pakeitimas 118
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 
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išvengti sisteminės rizikos arba ją 
sušvelninti, kad būtų galima išvengti 
plataus masto finansinio nuosmukio, 
prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinti tvarų finansų 
sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą. 

išvengti sisteminės rizikos arba ją 
sušvelninti, kad būtų galima išvengti 
plataus masto finansinio nuosmukio ir 
užtikrinti tvarų finansų sektoriaus indėlį į 
ekonomikos augimą, taip pat padėti siekti 
Sąjungos tikslų pagal Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 
išvengti sisteminės rizikos arba ją 
sušvelninti, kad būtų galima išvengti 
plataus masto finansinio nuosmukio, 
prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinti tvarų finansų 
sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 
išvengti sisteminės rizikos arba ją
sušvelninti, kad būtų galima išvengti 
plataus masto finansinio nuosmukio, 
prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinti tvarų finansų 
sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą, 
taip pat atsižvelgti į Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnį. 

Or. en

Pagrindimas

Finansų krizė gali turėti sunkių pasekmių ne tik vidaus rinkai ar ekonomikos augimui, bet ir 
turint omenyje Europos Sąjungos tikslą: todėl reikėtų nuorodos į Europos Sąjungos tikslą, 
nustatytą ES sutarties 3 straipsnyje.
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Pakeitimas 120
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 
išvengti sisteminės rizikos arba ją 
sušvelninti, kad būtų galima išvengti 
plataus masto finansinio nuosmukio, 
prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir užtikrinti tvarų finansų 
sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

1. ESRV atsakinga už finansų sistemos 
makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą 
Bendrijos finansų sistemoje, siekiant 
išvengti sisteminės rizikos, ypač, kad 
ateityje nesusidarytų kreditų burbulai 
Sąjungoje, arba ją sušvelninti, kad būtų 
galima išvengti plataus masto finansinio 
nuosmukio, prisidėti prie sklandaus vidaus 
rinkos veikimo ir užtikrinti tvarų finansų 
sektoriaus indėlį į ekonomikos augimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsžvelgiant į kreditų burbulų didelį poveikį dabartinės krizės sąlygomis, būtina aiškiai 
numatyti, kad šių burbulų prevencija turėtų būti vienas iš ESRV tikslų. 

Pakeitimas 121
Pervenche Berès

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nustato ir (arba) renka būtinus 
duomenis iš visų finansinių institucijų per 
Europos priežiūros institucijas;

Or. en

Pagrindimas

Neturint reikiamų duomenų neįmanoma tinkamai įvertinti atitinkamų sistemai svarbių 
finansinių institucijų finansinės padėties ir įvertinti, ar egzistuoja nepagrįstai didelės turto 
kainos ir ar tinkamai veikia rinkos infrastruktūra. 
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Pakeitimas 122
Gianni Pittella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nustato ir (arba) renka būtinus 
duomenis iš visų finansinių institucijų per 
Europos priežiūros institucijas;

Or. en

Pagrindimas

Neturint reikiamų duomenų neįmanoma tinkamai įvertinti atitinkamų sistemai svarbių 
finansinių institucijų finansinės padėties ir įvertinti, ar egzistuoja nepagrįstai didelės turto 
kainos ir ar tinkamai veikia rinkos infrastruktūra. 

Pakeitimas 123
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – suteikti ESRV įgaliojimus paskelbti apie susidariusią kritinę 
padėtį, siekiant užtikrinti galimybę atitinkamai EPI priimti sprendimus, tiesiogiai taikomus 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kad būtų užtikrinta koordinuota intervencija. 
Ši nuostata turėtų būti susieta su Europos priežiūros institucijas reguliuojančių reglamentų 
pakeitimu.
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Pakeitimas 124
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – suteikti ESRV įgaliojimus paskelbti apie susidariusią kritinę 
padėtį, siekiant užtikrinti galimybę atitinkamai EPI priimti sprendimus, tiesiogiai taikomus 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, kad būtų užtikrinta koordinuota intervencija.

Pakeitimas 125
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) teikia įspėjimus dėl rizikos, kai ji 
laikoma reikšminga, ir, jei reikia, skelbia 
juos viešai;

Or. en

Pakeitimas 126
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) prireikus teikia taisomųjų veiksmų 
rekomendacijas;

(d) prireikus teikia taisomųjų veiksmų 
rekomendacijas ir skelbia jas viešai;
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Or. en

Pakeitimas 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) siūlo atitinkamas paramos 
priemones, skirtas rekomenduojamiems 
taisomiesiems veiksmams sustiprinti;

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad ESRV rekomendacijos ir įspėjimai turės didelio poveikio valstybių narių 
finansų rinkoms ir ekonomikai. Siūlomo pakeitimo tikslas – sustiprinti ESRV galimybes 
stabilizuoti ekonominę situaciją pačioje krizės pradžioje. ESRV turėtų būti suteikta galia 
pasiūlyti atitinkamas paramos priemones, apie kurias būtų skelbiama tuo pačiu metu, kai būtų 
teikiami įspėjimai ar rekomendacijos. Tokia kompetencija sustiprins ESRV veiksmingumą.

Pakeitimas 128
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV turi Generalinę valdybą, Valdymo 
komitetą ir sekretoriatą.

1. ESRV turi Generalinę valdybą, Valdymo 
komitetą, sekretoriatą ir Patariamąjį 
techninį komitetą.

Or. en
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Pakeitimas 129
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Generalinė valdyba priima sprendimus, 
reikalingus ESRV patikėtų užduočių 
įgyvendinimui užtikrinti.

2. Generalinė valdyba priima sprendimus, 
reikalingus 3 straipsnio 2 dalies c ir d 
punktuose numatytoms užduotims 
įvykdyti, ir užtikrina, kad būtų 
įgyvendintos visos ESRV patikėtos 
užduotys.

Or. en

Pagrindimas

Valdymo komitetui turėtų tekti svarbesnis vaidmuo ESRV veikloje. Generalinės valdybos 
galios priimti sprendimus turėtų apsiriboti tik įspėjimų ir rekomendacijų teikimu, nes 
priešingu atveju ESRV bus nelanksti ir dirbs per lėtai. Taigi Valdymo komitetas turėtų būti 
atsakingas už visus vykdomus darbus ir Generalinės valdybos sprendimų rengimą. 

Pakeitimas 130
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą.

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus nustatytadamas riziką 
ir jos svarbą, padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
vykdydamas 3 straipsnio 2 dalies e–h 
punktuose numatytas funkcijas,
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Valdymo komitetui turėtų tekti svarbesnis vaidmuo ESRV veikloje. Generalinės valdybos 
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galios priimti sprendimus turėtų apsiriboti tik įspėjimų ir rekomendacijų teikimu, nes 
priešingu atveju ESRV bus nelanksti ir dirbs per lėtai. Taigi Valdymo komitetas turėtų būti 
atsakingas už visus vykdomus darbus ir Generalinės valdybos sprendimų rengimą. 

Pakeitimas 131
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą. 

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą. Jei Generalinė valdyba 
turi priimti sprendimus sektoriaus 
klausimais, Valdymo komitetas glaudžiai 
bendradarbiauja su komptententinga
Europos institucija ir atitinkama 
suinteresuotųjų subjektų grupe siekdamas 
parengti posėdžiui reikalingus 
dokumentus.

Or. it

Pakeitimas 132
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą.

3. Valdymo komitetas padeda ESRV 
priimti sprendimus padėdamas rengti 
Generalinės valdybos posėdžius, 
peržiūrėdamas dokumentus, kurie bus 
aptariami, ir stebėdamas ERSV vykdomo 
darbo pažangą. Jei Generalinė valdyba 
turi priimti sprendimus sektoriaus 
klausimais, Valdymo komitetas glaudžiai 
bendradarbiauja su komptententinga 
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Europos institucija ir atitinkama 
suinteresuotųjų subjektų grupe siekdamas 
parengti posėdžiui reikalingus 
dokumentus.

Or. it

Pakeitimas 133
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 12a straipsnyje nurodytas 
nepriklausomas patariamasis ekspertų 
komitetas teikia nešališkas konsultacijas 
ir bendro pobūdžio informaciją ESRV 
darbui svarbiais klausimais ir su visos 
finansinės sistemos stabilumu susijusiais 
klausimais.  

Or. en

Pagrindimas

Be Patariamojo techninio komiteto, nepriklausomas akademikų ir ekspertų organas turėtų 
teikti ESRV nešališkas konsultacijas ir bendro pobūdžio informaciją svarbiais klausimais. 
Patariamojo ekspertų komiteto pirmininkas skiriamas Valdymo komiteto nariu. 

Pakeitimas 134
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos priežiūros institucijos teikia 
ekspertų konsultacijas ESRV dėl įvairių 
sektorių, susijusių su finansinių paslaugų 
teikimu, makroekonominės rizikos 
pobūdžio.
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Or. it

Pakeitimas 135
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos priežiūros institucijos teikia 
ekspertų konsultacijas dėl įvairių sektorių, 
susijusių su finansinių paslaugų teikimu, 
makroekonominės rizikos pobūdžio.

Or. it

Pakeitimas 136
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją 5 metų laikotarpiui iš savo 
tarpo renka Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos 
nariai. Jie gali būti perrinkti. 

1. ESRV pirmininką 5 metų laikotarpiui iš 
savo tarpo renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės 
tarybos nariai. Jis gali būti perrenkamas 
kitai kadencijai.

Or. it

Pakeitimas 137
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmąjį ir antrąjį pirmininko 
pavaduotojus iš savo tarpo renka ECB 
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Generalinės tarybos nariai tam pačiam 
laikotarpiui kaip ir jų narystės 
Generalinėje taryboje laikotarpis 
atsižvelgiant į tai, kad būtų proporcingai 
atstovaujama valstybėms narėms ir euro 
zonos valstybėms narėms bei šiai zonai 
nepriklausančioms valstybėms. Jie gali 
būti perrinkti kitai kadencijai.

Or. en

Pagrindimas

ESRV antrasis pirmininko pavaduotojas turėtų taip pat būti iš Europos centrinio banko 
siekiant užtikrinti, kad Generalinė valdyba būtų nepriklausoma ir būtų geriau atspindima jos 
sudėtis. 

Pakeitimas 138
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmasis pirmininko pavaduotojas 
renkamas balsavimo teisę turinčių
Generalinės valdybos narių atsižvelgiant į 
tai, kad būtų proporcingai atstovaujama 
valstybėms narėms ir euro zonos 
valstybėms narėms bei šiai zonai 
nepriklausančioms valstybėms. Jis gali 
būti perrenkamas kitai kadencijai.

Or. en
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Pakeitimas 139
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Du pirmininko pavaduotojai eina 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos pirmininko ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos 
pirmininko pareigas.

Or. it

Pakeitimas 140
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Antrasis pirmininko pavaduotojas yra 
Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 141
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Prieš pradėdami eiti pareigas, ESRV 
pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas 
per viešąjį klausymą Europos 
Parlamentui pristato, kaip ketina vykdyti 
savo pareigas pagal šį reglamentą. Antrąjį 
pirmininko pavaduotoją Europos 
Parlamentas išklauso kaip einantį 
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Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto pirmininko pareigas.

Or. en

Pakeitimas 142
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmininko pavaduotojas pirmininkauja 
Generalinės valdybos ir (arba) Valdymo 
komiteto posėdžiams, kai pirmininkas 
negali dalyvauti posėdyje.

3. Pirmasis pirmininko pavaduotojas 
pirmininkauja Generalinės valdybos ir 
(arba) Valdymo komiteto posėdžiams, kai 
pirmininkas negali dalyvauti posėdyje.

Or. it

Pakeitimas 143
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu ECB Generalinės tarybos narių, 
išrinktų pirmininku arba pirmininko 
pavaduotoju, kadencija baigiasi anksčiau 
negu pasibaigia 5 metų terminas arba jei 
dėl kokios nors priežasties pirmininkas 
arba pirmininko pavaduotojas nebegali 
vykdyti savo pareigų, naujas pirmininkas 
arba pirmininko pavaduotojas renkamas 
laikantis 1 dalies.

4. Jeigu ECB Generalinės tarybos nario, 
išrinkto pirmininku, kadencija baigiasi 
anksčiau negu pasibaigia 5 metų terminas 
arba jei dėl kokios nors priežasties 
pirmininkas nebegali vykdyti savo pareigų, 
naujas pirmininkas renkamas laikantis 
1 dalies.

Or. it
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Pakeitimas 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinių centrinių bankų valdytojai; b) nacionalinių centrinių bankų valdytojai,
kurių skaičius neviršija trečdalio viso 
valstybių narių skaičiaus ir kuriuos 
išrenka ECB Bendrosios tarybos nariai 
tokiai pačiai kadencijai kaip ir jų narystė 
Bendrojoje taryboje, atsižvelgdami į tai, 
kad būtina išlaikyti tolygų didžiųjų ir 
mažųjų, priklausančių ir nepriklausančių 
euro zonai valstybių narių atstovavimą;

Or. en

Pakeitimas 145
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šeši nepriklausomi asmenys, iš kurių 
kiekviena EPI turi paskirti du; siekiant 
mažinti galimą pernelyg didelio dėmesio 
bankams problemą ir didinti Generalinės 
valdybos sprendimų kokybę, paskirtieji 
asmenys negali būti EPI nariai ir turi būti 
atrenkami atsižvelgiant į jų bendrą 
kompetenciją ir pasiryžimą dirbti 
Sąjungos labui, taip pat į įvairią jų 
kvalifikaciją, įgytą akademinėse srityse ar 
privačiajame sektoriuje, ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse, profesinėse 
sąjungose, arba teikiant finansines 
paslaugas ar jomis naudojantis; 
skirdamos minėtuosius asmenis, EPI tuo 
pačiu metu turi nurodyti, kuris asmuo 
skiriamas eiti pareigas ir Valdymo 
komitete; tų asmenų paskyrimą turi 
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patvirtinti kiti balsavimo teisę turintys 
Generalinės valdybos nariai; eidami savo 
pareigas, paskirtieji asmenys negali 
prašyti jokios vyriausybės, institucijos, 
organo, tarnybos, subjekto ar privataus 
asmens nurodymų ar jais vadovautis; jie 
privalo susilaikyti nuo bet kokios su savo 
vykdomomis pareigomis nesuderinamos 
veiklos. 

Or. en

Pakeitimas 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas ir 1 a pastraipa (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šeši nepriklausomi asmenys, kuriuos 
po vieną skiria kiekviena Europos 
priežiūros institucijų stebėtojų taryba ir
suinteresuotųjų asmenų grupė.
Fa punkte nurodyti asmenys negali būti 
EPI nariais, tačiau yra renkami 
atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją ir 
įvairią kvalifikaciją, įgytą akademinėse 
srityse ar kituose sektoriuose, ypač 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse,
profesinėse sąjungose, arba teikiant 
finansines paslaugas ar jomis 
naudojantis. Šie asmenys turėtų būti 
parenkami taip, kad būtų išlaikoma 
derama vartotojų, verslininkų ir 
darbuotojų atstovavimo pusiausvyra. 
Skirdamos minėtuosius asmenis, Europos 
priežiūros institucijos nurodo, kuris 
asmuo skiriamas eiti pareigas ir Valdymo 
komitete. Šių asmenų paskyrimą turi 
patvirtinti kiti balsavimo teisę turintys 
Generalinės valdybos nariai. Eidami savo 
pareigas, paskirtieji asmenys negali 
prašyti jokios vyriausybės, institucijos, 
organo, tarnybos, subjekto ar privataus 
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asmens nurodymų ar jais vadovautis. Jie 
privalo susilaikyti nuo bet kokios su savo 
vykdomomis pareigomis nesuderinamos 
veiklos.

Or. en

Pakeitimas 147
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas  ir 1 a pastraipa (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šeši nepriklausomi asmenys, kuriuos 
skiria kiti balso teisę turintys Generalinės 
valdybos nariai ir kurių skyrimą 
patvirtina Europos Parlamentas ir 
Taryba. 
Fa punkte nurodyti asmenys renkami 
atsižvelgiant į jų bendrą kompetenciją, 
pasiryžimą dirbti Sąjungos labui ir įvairią 
kvalifikaciją, įgytą akademinėse srityse ar 
privačiajame sektoriuje, ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse, profesinėse 
sąjungose, arba teikiant finansines 
paslaugas ar jomis naudojantis. Prieš 
paskirdama šiuos asmenis, Generalinė 
valdyba nurodo, kuris asmuo skiriamas 
eiti pareigas ir Valdymo komitete. Eidami 
savo pareigas, paskirtieji asmenys negali 
prašyti jokios vyriausybės, institucijos, 
organo, tarnybos, subjekto ar privataus 
asmens nurodymų ar jais vadovautis. Jie 
privalo susilaikyti nuo bet kokios su savo 
vykdomomis pareigomis nesuderinamos 
veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ESRV Generalinės valdybos nepriklausomumą, būtina, kad ji paskirtų šešis 
nepriklausomus ekspertus. Europos Parlamento ir Tarybos pritarimas įtvirtintų paskirtųjų 
ekspertų teisėtumą. 
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Pakeitimas 148
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas ir 1 a pastraipa (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šeši nepriklausomi asmenys, kuriuos 
turi paskirti balsavimo teisę turintys 
Generalinės valdybos nariai. 
Fa punkte nurodyti asmenys negali būti 
EPI nariais ir yra renkami atsižvelgiant į 
jų bendrą kompetenciją, pasiryžimą dirbti 
Sąjungos labui ir įvairią kvalifikaciją, 
įgytą akademinėse srityse ar privačiajame 
sektoriuje, ypač mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse, profesinėse sąjungose, arba 
teikiant finansines paslaugas ar jomis 
naudojantis. Skirdami minėtuosius 
asmenis, Generalinės valdybos nariai 
nurodo, kuris asmuo skiriamas eiti 
pareigas ir Valdymo komitete. Eidami 
savo pareigas, paskirtieji asmenys negali 
prašyti jokios vyriausybės, institucijos, 
organo, tarnybos, subjekto ar privataus 
asmens nurodymų ar jais vadovautis. Jie 
privalo susilaikyti nuo bet kokios su savo 
vykdomomis pareigomis nesuderinamos 
veiklos.

Or. en

Pakeitimas 149
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) po vieną asmenį, kuriuos skiria 
Europos profesinių sąjungų 
konfederacija, Europos pramonės ir 
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darbdavių konfederacijų sąjunga ir 
Europos vartotojų organizacija.

Or. en

Pakeitimas 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) po vieną Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos, Europos pramonės ir 
darbdavių konfederacijų sąjungos ir 
Europos vartotojų organizacijos atstovą.

Or. en

Pagrindimas

ES makroekonomikos disbalanso priežiūrai reikia, kad atitinkami makroekonomikos subjektai 
dalyvautų ESRV svarstymuose. Iš daugiausia centrinių bankų atstovų sudaryta valdyba nėra 
subalansuota. Tos poveikį patiriančios grupės, kurioms tenka ekonominė ir socialinė finansų 
krizių rizika, nors jos už krizes neatsakingos, turėtų būti įtrauktos į valdybą. 

Pakeitimas 151
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Balsavimo teisės neturintys Generalinės 
valdybos nariai yra šie asmenys:

2. Ekonomikos ir finansų komiteto 
pirmininkas yra balsavimo teisės 
neturintis Generalinės valdybos narys.

a) po vieną aukšto lygio kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
atstovą iš kiekvienos valstybės narės;
b) Ekonomikos ir finansų komiteto 
pirmininkas.

Or. en
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Pakeitimas 152
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) po vieną aukšto lygio kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės;

a) po vieną aukšto lygio kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės, kurie 
dalyvauja svarstymuose kaip nurodyta 
3 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Rotacijos sistema, grindžiama svarstomo klausimo tema, užtikrina, kad atitinkami ekspertai 
dalyvautų priimant su atitinkamu sektoriumi susijusius sprendimus. Reikia atsižvelgti į tai, 
kad būtų tinkamas įvairių sektoriaus ekspertų atstovavimo ir sklandžios ESRV veiklos 
balansas. Sprendimo skirti atitinkamus aukšto lygio atstovus teisė priklauso valstybėms 
narėms, kad jos galėtų paskirti atitinkamą asmenį, dalyvausiantį posėdžiuose, kuriuose 
svarstomi jo arba jos kompetencijai priklausantys klausimai. 

Pakeitimas 153
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) po vieną aukšto lygio kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės;

a) po vieną aukšto lygio kompetentingos 
nacionalinės priežiūros institucijos atstovą 
iš kiekvienos valstybės narės, kurie 
dalyvauja svarstymuose kaip nurodyta 
3 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Taikant bet kokią naują priežiūros sistemą, reikia diferencijuoti įvairią specifinę finansų 
rinkoms būdingą riziką, o taip pat atsižvelgti į įvairius finansų institucijų naudojamus verslo 
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modelius.  Kad būtų atsižvelgta į įvairius draudimo bendrovių ir kitų finansų institucijų verslo 
modelius, reikia, jog draudimo priežiūros institucijos būtų taip pat tinkamai atstovaujamos 
ESRV.

Pakeitimas 154
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimų, susijusių su kelių vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų kompetencija, atitinkamas
aukšto lygio atstovas dalyvauja tik 
svarstant klausimus, priklausančius jo 
arba jos kompetencijai.

3. Atstovaudami nacionalinėms priežiūros
institucijoms, atitinkami aukšto lygio
atstovai keičiasi priklausomai nuo 
svarstomo klausimo, išskyrus tuos atvejus, 
kai nacionalinės priežiūros institucijos 
susitaria dėl bendro atstovo.

Or. en

Pagrindimas

Rotacijos sistema, grindžiama svarstomo klausimo tema, užtikrina, kad atitinkami ekspertai 
dalyvautų priimant su atitinkamu sektoriumi susijusius sprendimus. Reikia atsižvelgti į tai, 
kad būtų tinkamas įvairių sektoriaus ekspertų atstovavimo ir sklandžios ESRV veiklos 
balansas. Sprendimo skirti atitinkamus aukšto lygio atstovus teisė priklauso valstybėms 
narėms, kad jos galėtų paskirti atitinkamą asmenį, dalyvausiantį posėdžiuose, kuriuose 
svarstomi jo arba jos kompetencijai priklausantys klausimai. 

Pakeitimas 155
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimų, susijusių su kelių vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų kompetencija, atitinkamas
aukšto lygio atstovas dalyvauja tik 
svarstant klausimus, priklausančius jo 

3. Atstovaudami nacionalinėms priežiūros
institucijoms, atitinkami aukšto lygio
atstovai keičiasi priklausomai nuo 
svarstomo klausimo, išskyrus tuos atvejus, 
kai nacionalinės priežiūros institucijos 
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arba jos kompetencijai. susitaria dėl bendro atstovo.

Or. de

Pagrindimas

Taikant bet kokią naują priežiūros sistemą, reikia diferencijuoti įvairią specifinę finansų 
rinkoms būdingą riziką, o taip pat atsižvelgti į įvairius finansų institucijų naudojamus verslo 
modelius.  Todėl būtina užtikrinti, kad draudimo priežiūros institucijos būtų tinkamai 
atstovaujamos ERSV. 

Pakeitimas 156
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Atlikdami savo pareigas, Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
Bendrosios tarybos nariai, veikia 
nepriklausomai, ypač tais atvejais, kai yra 
tikimybė, kad ESRV sprendimai galėtų 
būti susiję su pareigomis ECB.

Or. en

Pakeitimas 157
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Eilinius Generalinės valdybos 
plenarinius posėdžius sušaukia Generalinės 
valdybos pirmininkas ir jie vyksta ne 
rečiau kaip keturis kartus per metus. 
Neeiliniai posėdžiai gali būti šaukiami 
Generalinės valdybos pirmininko 
iniciatyva arba ne mažiau kaip vieno 
trečdalio balsavimo teisę turinčių narių 

1. Eilinius Generalinės valdybos 
plenarinius posėdžius sušaukia Generalinės 
valdybos pirmininkas ir jie vyksta ne 
rečiau kaip keturis kartus per metus. 
Neeiliniai posėdžiai gali būti šaukiami 
Generalinės valdybos pirmininko 
iniciatyva arba ne mažiau kaip vieno 
trečdalio narių prašymu.
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prašymu.

Or. en

Pakeitimas 158
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Po vieną aukšto lygio atstovą iš 
kiekvienos ES nepriklausančios Europos 
ekonominės erdvės arba Europos 
laisvosios prekybos susitarimo šalies 
galima pakviesti dalyvauti Generalinės 
valdybos posėdžiuose.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Balsavimo teisę turintys Generalinės 
valdybos nariai turi po vieną balsą. 

1. Generalinė valdyba siekia sutarimo. 
Kai sutarimo negalima pasiekti, visi
balsavimo teisę turintys Generalinės 
valdybos nariai turi po vieną balsą. 

Bet kuris valdybos narys gali bet kada 
paprašyti balsuoti dėl įspėjimo arba 
rekomendacijos projekto.

Or. en
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Pakeitimas 160
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad Generalinė valdyba galėtų priimti 
sprendimą, reikalingas dviejų trečdalių 
balsavimo teisę turinčių narių kvorumas. 
Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali 
kviesti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai 
gali būti priimami be kvorumo.

3. Kad Generalinė valdyba galėtų priimti 
sprendimą, reikalingas dviejų trečdalių 
balsavimo teisę turinčių narių dalyvavimo 
kvorumas. Jeigu dalyvavimo kvorumo 
nėra, pirmininkas gali kviesti neeilinį 
posėdį, kuriame sprendimai gali būti 
priimami be dalyvavimo kvorumo.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų trečdalių narių kvorumas yra pagrįstas, tačiau reikėtų pridurti žodį „dalyvavimo“ ir 
tuo būdu aiškiai nurodyti, kad balsuojant neatsižvelgiama į balsų paskirstymą. ESRV yra 
Europos institucija, kurioje nacionalinių interesų atstovavimas negalimas, o jos nariai yra 
įsipareigoję siekti tik Europos tikslų. 

Pakeitimas 161
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 2 dalies, norint 
priimti sprendimą dėl įspėjimo arba 
rekomendacijos viešinimo reikalinga 
dviejų trečdalių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų trečdalių narių kvorumas yra pagrįstas, tačiau reikėtų pridurti žodį „dalyvavimo“ ir 
tuo būdu aiškiai nurodyti, kad balsuojant neatsižvelgiama į balsų paskirstymą. ESRV yra 
Europos institucija, kurioje nacionalinių interesų atstovavimas negalimas, o jos nariai yra 
įsipareigoję siekti tik Europos tikslų. 
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Pakeitimas 162
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ESRV pirmininko pavaduotojas; b) abu ESRV pirmininko pavaduotojai, 
kurie taip pat yra Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos (EDPPI) ir 
Europos vertybinių popierių institucijos 
(EVPI) pirmininkai;

Or. it

Pakeitimas 163
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ESRV pirmininko pavaduotojas; b) ESRV pirmininko pirmasis ir antrasis
pavaduotojai;

Or. en

Pakeitimas 164
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ESRV pirmininko pavaduotojas; b) ESRV pirmininko pirmasis ir antrasis 
pavaduotojai;

Or. en
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Pagrindimas

ESRV pirmininko antrasis pavaduotojas ir trys iš šešių ekspertų turėtų būti Valdymo komiteto 
nariais.

Pakeitimas 165
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės 
tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų 
metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
Generalinės tarybos nariai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Generalinės valdybos, kurioje iš viso yra 61 narys, dydį, Valdymo komitetas, 
kuris padeda Generalinei valdybai priimti sprendimus, turėtų galėti greitai ir efektyviai 
dirbti.

Pakeitimas 166
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos 
nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų 
laikotarpiui renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB 
Generalinės tarybos nariai;

c) du kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Bendrosios tarybos 
nariai;

Or. it
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Pakeitimas 167
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai,
kurie taip pat yra ECB Generalinės 
tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų
metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
Generalinės tarybos nariai;

c) šeši kiti Generalinės valdybos nariai, 
įskaitant tris nepriklausomus asmenis, 
kurie dalyvauja svarstymuose pagal 
rotacijos principą, atsižvelgiant į tai, kad 
valstybės narės ir euro zonai 
priklausančios ir nepriklausančios šalys 
turi būti tolygiai atstovaujamos. Juos 
dviejų metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai;

Or. en

Pakeitimas 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos 
nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų 
laikotarpiui renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės
tarybos nariai;

c) du euro zonai priklausančioms ir 
nepriklausančioms valstybėms narėms 
atstovaujantys kiti Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Bendrosios
tarybos nariai. Juos iš savo tarpo dviejų 
metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
Bendrosios tarybos nariai;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama sumažinti Valdymo komiteto narių skaičių, nurodant, kad vienas 
jų turi būti iš euro zonos, o kitas iš euro zonai nepriklausančios šalies, ir taip padidinti 
komiteto efektyvumą. ERSV Valdymo komitete turi būti subalansuotas euro zonai 
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nepriklausančių centrinių bankų atstovavimas.

Pakeitimas 169
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos 
nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų 
laikotarpiui renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės
tarybos nariai;

c) penki euro zonos ir euro zonai 
nepriklausančioms valstybėms narėms 
proporcingai atstovaujantys kiti 
Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat 
yra ECB Bendrosios tarybos nariai. Juos iš 
savo tarpo dviejų metų laikotarpiui renka 
Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat 
yra ECB Bendrosios tarybos nariai; 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama padidinti Valdymo komiteto kompetentingumą, nurodant, kad jo 
nariai būtų iš euro zonos ir euro zonai nepriklausančių šalių. ERSV Valdymo komitete turi 
būti subalansuotas euro zonai nepriklausančių centrinių bankų atstovavimas.

Pakeitimas 170
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Generalinės tarybos 
nariai. Juos iš savo tarpo dviejų metų 
laikotarpiui renka Generalinės valdybos 
nariai, kurie taip pat yra ECB Generalinės
tarybos nariai;

c) penki kiti Generalinės valdybos nariai, 
kurie taip pat yra ECB Bendrosios tarybos 
nariai, įskaitant ECB pirmininko 
pavaduotoją, atsižvelgiant į tai, kad 
valstybės narės ir euro zonos ir euro zonai 
nepriklausančios šalys turi būti tolygiai 
atstovaujamos. Juos iš savo tarpo ketverių
metų laikotarpiui renka Generalinės 
valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
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Bendrosios tarybos nariai;

Or. en

Pagrindimas

ESRV pirmininko antrasis pavaduotojas ir trys iš šešių ekspertų turėtų būti Valdymo komiteto 
nariais.

Pakeitimas 171
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos Komisijos narys; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 172
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) Europos bankininkystės institucijos 
pirmininkas;

e) Europos priežiūros institucijos 
(bankininkystė) pirmininkas;

Or. en
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Pakeitimas 173
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos pirmininkas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 174
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) Europos draudimo ir profesinių pensijų
institucijos pirmininkas;

f) Europos priežiūros institucijos 
(draudimas ir profesinės pensijos) 
pirmininkas;

Or. en

Pakeitimas 175
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos pirmininkas;

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 176
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijos pirmininkas;

g) Europos priežiūros institucijos 
(vertybiniai popieriai ir rinkos)
pirmininkas;

Or. en

Pakeitimas 177
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Ekonomikos ir finansų komiteto 
pirmininkas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) Ekonomikos ir finansų komiteto 
pirmininkas.

h) trys iš šešių nepriklausomų asmenų, 
nurodytų 6 straipsnio 1 dalies fa punkte.

Or. en

Pagrindimas

ESRV pirmininko antrasis pavaduotojas ir trys iš šešių ekspertų turėtų būti Valdymo komiteto 
nariais.
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Pakeitimas 179
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Patariamojo ekspertų komiteto 
pirmininkas.  

Or. en

Pagrindimas

Be Patariamojo techninio komiteto, nepriklausomas akademikų ir ekspertų organas turėtų 
teikti ESRV nešališkas konsultacijas ir bendro pobūdžio informaciją svarbiais klausimais. 
Patariamojo ekspertų komiteto pirmininkas skiriamas Valdymo komiteto nariu. 

Pakeitimas 180
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laisva renkamo Valdymo komiteto nario 
vieta užpildoma Generalinei valdybai 
išrenkant naują narį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patariamasis techninis komitetas Patariamasis mokslinis komitetas
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Or. en

Pagrindimas

ES makroekonomikos disbalanso priežiūrai reikia, kad būtų įtraukti atitinkami 
makroekonomikos subjektai ir pilietinė visuomenė. Tos poveikį patiriančios grupės, kurioms 
tenka ekonominė ir socialinė finansų krizių rizika, nors jos už krizes neatsakingos, turėtų būti 
įtrauktos. 

Pakeitimas 182
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro: 1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro 
Valdymo komiteto siūlomi pripažintą 
kompetenciją turintys ir tikrai 
nepriklausomi 15 ekspertų. Jų patirtis ir 
įgūdžiai turi būti plataus spektro.

a) po atstovą iš kiekvieno nacionalinio 
centrinio banko ir ECB atstovas;
b) po vieną kompetentingos nacionalinės 
priežiūros institucijos atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės;
c) Europos bankininkystės institucijos 
atstovas;
d) Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos atstovas;
e) Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos atstovas;
f) du Komisijos atstovai;
g) Ekonomikos ir finansų komiteto 
atstovas.
Kiekvienos valstybės narės priežiūros 
institucijos pasirenka vieną atstovą 
komitete. Kai posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimų, susijusių su kelių vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų kompetencija, atitinkamas 
atstovas dalyvauja tik svarstant 

Generalinė valdyba tvirtina jų skyrimą 
ketverių metų kadencijai, kuri gali būti 
pratęsta vieną kartą.



PE439.845v01-00 52/86 AM\808496LT.doc

LT

darbotvarkės klausimus, priklausančius jo 
kompetencijai.

Or. en

Pagrindimas

Ilgesnė kadencija geriau užtikrina nepriklausomumą. Todėl siūloma ketverių metų kadencija, 
kurią būtų galima pratęsti vieną kartą.

Pakeitimas 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro: 1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro:

Or. en

Pagrindimas

ES makroekonomikos disbalanso priežiūrai reikia, kad būtų įtraukti atitinkami 
makroekonomikos subjektai ir pilietinė visuomenė. Tos poveikį patiriančios grupės, kurioms 
tenka ekonominė ir socialinė finansų krizių rizika, nors jos už krizes neatsakingos, turėtų būti 
įtrauktos. 

Pakeitimas 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro: 1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro:

Or. en
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Pakeitimas 185
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patariamąjį techninį komitetą sudaro: 1. Patariamąjį mokslinį komitetą sudaro:

Or. en

Pakeitimas 186
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) po atstovą iš kiekvieno nacionalinio 
centrinio banko ir ECB atstovas;

a) devyni ekspertai, turintys pripažintą 
kompetenciją ir tikrai nepriklausomi, 
kuriuos siūlo Valdymo komitetas. Jie turi 
plataus spektro patirties ir įgūdžių, 
tinkamą kvalifikaciją ir žinių tiek verslo 
(bankų ir kitų finansinių paslaugų 
teikėjų), tiek vartotojų (namų ūkių 
vartotojų, verslo vartotojų, MVĮ vartotojų 
ir investuotojų), tiek sektoriaus 
darbuotojų klausimais. Jų skyrimą 
tvirtina Generalinė valdyba dvejų metų 
kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną 
kartą.

Or. en

Pakeitimas 187
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) po vieną kompetentingos nacionalinės b) po vieną pripažintą kompetenciją 
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priežiūros institucijos atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės;

turintį ir tikrai nepriklausomą ekspertą, 
kuriuos skiria Europos profesinių 
sąjungų konfederacija, Europos 
pramonės ir darbdavių konfederacijų 
sąjunga ir Europos vartotojų 
organizacija;

Or. en

Pakeitimas 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) po vieną kompetentingos nacionalinės 
priežiūros institucijos atstovą iš kiekvienos 
valstybės narės;

b) po vieną Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos, Europos pramonės ir 
darbdavių konfederacijų sąjungos ir 
Europos vartotojų organizacijos atstovą;

Or. en

Pagrindimas

ES makroekonomikos disbalanso priežiūrai reikia, kad būtų įtraukti atitinkami 
makroekonomikos subjektai ir pilietinė visuomenė. Tos poveikį patiriančios grupės, kurioms 
tenka ekonominė ir socialinė finansų krizių rizika, nors jos už krizes neatsakingos, turėtų būti 
įtrauktos. 

Pakeitimas 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) po vieną Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos, Europos pramonės ir 
darbdavių konfederacijų sąjungos ir 
Europos vartotojų organizacijos atstovą;
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Or. en

Pagrindimas

ES makroekonomikos disbalanso priežiūrai reikia, kad būtų įtraukti atitinkami 
makroekonomikos subjektai ir pilietinė visuomenė. Tos poveikį patiriančios grupės, kurioms 
tenka ekonominė ir socialinė finansų krizių rizika, nors jos už krizes neatsakingos, turėtų būti 
įtrauktos. 

Pakeitimas 190
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės priežiūros 
institucijos pasirenka vieną atstovą 
komitete. Kai posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimų, susijusių su kelių vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų kompetencija, atitinkamas 
atstovas dalyvauja tik svarstant 
darbotvarkės klausimus, priklausančius jo 
kompetencijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 191
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos valstybės narės priežiūros 
institucijos pasirenka vieną atstovą 
komitete. Kai posėdžio darbotvarkėje yra 
klausimų, susijusių su kelių vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų kompetencija, atitinkamas
atstovas dalyvauja tik svarstant 
darbotvarkės klausimus, priklausančius jo 

Kiekvienos valstybės narės priežiūros 
institucijos pasirenka vieną atstovą 
komitete. Atstovaudami nacionalinėms 
priežiūros institucijoms, atitinkami aukšto 
lygio atstovai keičiasi priklausomai nuo 
svarstomo klausimo, išskyrus tuos atvejus, 
kai nacionalinės priežiūros institucijos 
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kompetencijai. susitaria dėl bendro atstovo.

Or. de

Pagrindimas

Taikant bet kokią naują priežiūros sistemą, reikia diferencijuoti įvairią specifinę finansų 
rinkoms būdingą riziką, o taip pat atsižvelgti į skirtingus draudimo bendrovių ir kitų finansų 
institucijų naudojamus verslo modelius.  Todėl būtina užtikrinti, kad draudimo priežiūros 
institucijos būtų taip pat  tinkamai atstovaujamos ERSV patariamajame techniniame komitete.

Pakeitimas 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kad Patariamasis mokslinis komitetas 
teiktų konsultacijas ir pagalbą 
svarbiausiais su ERSV darbu susijusiais 
klausimais, jis glaudžiai bendradarbiauja 
su ECBS ekspertų darbo grupėmis.

Or. en

Pakeitimas 193
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jei tikslinga, Patariamasis mokslinis 
komitetas iš anksto atvirai ir skaidriai, 
tačiau drauge laikydamasis 
konfidencialumo reikalavimų, siūlo 
Generalinei valdybai surengti 
konsultacijas su suinteresuotaisiais 
asmenimis, pvz., rinkos dalyviais, 
vartotojų organizacijomis ir ekspertais 
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akademikais.

Or. en

Pagrindimas

Tik Generalinė valdyba gali atstovauti ESRV išorėje, ir jos kompetencija turėtų būti nuspręsti 
pradėti viešąsias konsultacijas.

Pakeitimas 194
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Patariamasis ekspertų komitetas

Patariamąjį ekspertų komitetą sudaro 
devyni Valdymo komiteto pasiūlyti 
pripažintos kompetencijos ir tikrai 
nepriklausomi ekspertai, kurie turi 
įvairios patirties ir gebėjimų ir kurių 
skyrimą dvejų metų kadencijai, kurią 
galima pratęsti, patvirtina Generalinė 
valdyba.
2. Patariamojo ekspertų komiteto 
pirmininką Valdymo komiteto pirmininko 
siūlymu skiria Generalinė valdyba.
3. Patariamasis ekspertų komitetas vykdo 
4 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą 
veiklą.
4. ESRV sekretoriatas padeda 
Patariamajam ekspertų komitetui, o 
sekretoriato vadovas dalyvauja komiteto 
posėdžiuose. 

Or. en

Pagrindimas

Be Patariamojo techninio komiteto, nepriklausomas akademikų ir ekspertų organas turėtų 
teikti ESRV nešališkas konsultacijas ir bendro pobūdžio informaciją svarbiais klausimais. 
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Patariamojo ekspertų komiteto pirmininkas skiriamas Valdymo komiteto nariu. 

Pakeitimas 195
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo 
sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo 
sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Siekiant šio tikslo, sudaromas 
konsultacinis komitetas, kad ESRV galėtų 
pasinaudoti jo indėliu suvokiant finansų 
sistemų raidą. 

Or. en

Pagrindimas

Labiau tikėtina, kad suinteresuotųjų asmenų konsultacija bus naudinga ESRV rinkos 
suvokimui, jei ji vyktų pasitelkiant oficialų praktikų komitetą.

Pakeitimas 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo 
sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
nuomonės į atitinkamas privačiojo arba 
viešojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis, 
visų pirma į EPI suinteresuotųjų subjektų 
grupes, bet ne vien tik į jas.

Or. en
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Pakeitimas 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas privačiojo
sektoriaus suinteresuotąsias šalis.

Vykdydama savo pareigas ESRV kreipiasi 
patarimo į atitinkamas suinteresuotąsias 
šalis, įskaitant bent jau EPI 
suinteresuotųjų subjektų grupes.

Or. en

Pagrindimas

ESRV turėtų kreiptis patarimo į visas suinteresuotąsias šalis, o ne tik privačiojo sektoriaus 
suinteresuotąsias šalis. Tai turėtų būti daroma visais klausimais, kuriuos suinteresuotosios 
šalys laiko svarbiais, o ne tuomet, kai ESRV mano tai esant tinkama.

Pakeitimas 198
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos priežiūros institucijos, 
nacionaliniai centriniai bankai ir valstybės 
narės glaudžiai bendradarbiauja su ESRV 
ir, laikydamosi Bendrijos teisės aktų, 
suteikia visą informaciją, reikalingą jos 
užduotims vykdyti.

2. Europos priežiūros institucijos, 
nacionaliniai centriniai bankai ir valstybės 
narės glaudžiai bendradarbiauja su ESRV 
ir, laikydamosi Bendrijos teisės aktų, 
suteikia apibendrintą informaciją, 
reikalingą jos užduotims vykdyti.

Or. de

Pagrindimas

ESRV vykdo makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą, taigi jai reikia apibendrintų duomenų, kad 
galėtų nustatyti ES masto sisteminę riziką. Teikiant apibendrintus duomenis taip pat būtų 
racionaliai paskirstytos užduotys atsižvelgiant į tai, kad ESRV neturi būti užkrauta pernelyg 
didelė našta.
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Pakeitimas 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 200
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESRV prašymu Europos priežiūros
institucijos pateikia informaciją
apibendrinta ar suvestine forma. Jei šios 
institucijos neturi prašomų duomenų arba 
negali pateikti jų laiku, nacionalinės
priežiūros institucijos, nacionaliniai 
centriniai bankas ar kitos valstybių narių
institucijos pateikia atitinkamus ESRV 
prašomus duomenis.

Or. en
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Pakeitimas 201
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apibendrinta forma pateikiant informaciją ESRV būtų sudaromos sąlygos nustatyti riziką ir 
numatyti tinkamas priemones. Atsakomybė už pavienių finansinių institucijų duomenų rinkimą 
turėtų tekti tik nacionalinėms ir Europos priežiūros institucijoms.

Pakeitimas 202
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 203
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei 15 straipsnio 3 dalyje numatytos 
informacijos nepakanka ESRV užduotims 
vykdyti, kad pagal objektyviai 
patvirtinamus duomenis rinkai gali grėsti 
ilgalaikis ir sunkus sutrikimas, kuris 
pagrįstai gali būti susijęs su konkrečia 
institucija, ESRV gali pateikti pagrįstą 
prašymą Europos priežiūros institucijoms 
pateikti duomenis ne apibendrinta ar 
suvestine forma.

Jei ESRV prašo duomenų ne apibendrinta 
ar suvestine forma, pagrįstame prašyme 
paaiškinama, kodėl atitinkamos finansų 
institucijos duomenys yra laikomi 
svarbiais ir būtinais sistemai atsižvelgiant 
į esamą rinkos padėtį.

Or. en

Pagrindimas

ESRV vaidmuo yra užtikrinti makrolygio rizikos ribojimą, taigi paprastai jai nereikėtų 
išsamios informacijos. Antrąja pastraipa pasiūlymas suderinamas su bendru Tarybos 
požiūriu.

Pakeitimas 204
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 
ir 4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama 
Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu. 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 205
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 
4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama 
Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu.

5. Kiekvieną kartą prieš prašydama 
informacijos ne apibendrinta ar suvestine 
forma ESRV pasitaria su atitinkama 
Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu ir 
tinkamumu. Jei atitinkama Europos 
priežiūros institucija nemano, jog 
prašymas yra pagrįstas ir tinkamas, ji 
nedelsdama siunčia prašymą atgal ESRV 
ir prašo papildomai jį pagrįsti. Po to, kai 
ESRV pateikė atitinkamai Europos 
priežiūros institucijai tokią papildomą 
pagrindimą, Europos priežiūros 
institucija perduoda prašomus duomenis 
ESRV su sąlyga, kad ji ir toliau gali 
naudotis svarbiais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, jog reikia geriau keistis informacija, kad būtų geriau suprantama sisteminė rizika. 
Vis dėlto svarbu nepakenkti nuotaikoms rinkoje galimai atskleidžiant neskelbtinus ir 
konfidencialius duomenis, kurie galėtų trikdyti tinkamą finansinių rinkų veikimą.

Pakeitimas 206
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 
4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama 

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 
4 dalį ESRV pasitaria su prašymo gavėju, 
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Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu.

kad įsitikintų savo prašymo pagrįstumu. 
Jei gavėjas nemano, jog prašymas yra 
tinkamas, jis gali prašyti ESRV 
Generalinės valdybos nuspręsti, ar 
prašymas yra pagrįstas. Jei Generalinė 
valdyba patvirtina prašymą, gavėjas 
nedelsdamas pateikia informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad prašymai būtų tinkami ir ne pernelyg apsunkinantys, nepakenkiant 
ESRV vaidmeniui ar jos galimybei prašyti informacijos, kurios jai reikia vykdant užduotis.

Pakeitimas 207
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 
4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama 
Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu.

5. Prieš prašydama informacijos pagal 3 ir 
4 dalį ESRV pasitaria su atitinkama 
Europos priežiūros institucija, kad 
įsitikintų savo prašymo pagrįstumu. 
Finansų įstaigoms tenkanti papildoma 
prievolė ESRV paprašius teikti duomenis 
neturėtų neproporcingai padidinti 
administracinę naštą.

Or. en

Pagrindimas

Kad nebūtų didinamas biurokratizmas, finansų įstaigos turėtų vykdyti savo prievoles teikti 
duomenis naudodamosi jau esamais informaciniais punktais.
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Pakeitimas 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ESRV darbuotojai drauge su EPI 
darbuotojais gali dalyvauti priežiūros 
institucijų ir sistemai svarbių finansinių 
grupių, ypač priežiūros institucijų 
kolegijų, posėdžiuose ir užduoti klausimus 
bei gauti atitinkamą tiesioginę 
informaciją. 

Or. en

Pakeitimas 209
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Apie visus ESRV prašymus susipažinti 
su bet kurios konkrečios finansų įstaigos 
duomenimis taip pat pranešama tai 
finansų įstaigai, kuri turi teisę 
nepažeidžiant jos teisės į teisinę gynybą 
išreikšti savo nuomonę apie ESRV 
pateikto prašymo tinkamumą. Atitinkama 
nacionalinė kompetentinga institucija,
kuri yra jos priežiūros institucija, atlieka 
bet kokios iš tos įstaigos gautos 
informacijos perdavimo funkciją ir 
nacionalinė kompetentinga institucija 
suteikia savo sutikimą, kad Europos 
priežiūros institucija galėtų teikti 
informaciją ESRV.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad apie visus ESRV prašymus gauti su konkrečia įstaiga susijusius duomenis būtų 
išsamiai pranešama tai įstaigai ir kad ši turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę apie ESRV 
pateikto prašymo tinkamumą.

Pakeitimas 210
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. ESRV gali bendradarbiauti su 
trečiosios šalies priežiūros institucijomis 
ir tarptautiniais forumais, kad būtų 
sudarytos geresnės sąlygos keistis 
informacija ir sukurtas jos užduotims 
vykdyti būtinos informacijos apie 
sisteminę riziką rinkimo ir keitimosi 
mechanizmas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į tarptautinį galimos sisteminės rizikos pobūdį ESRV turėtų būti suteikti 
tarptautiniai įgaliojimai skatinti keitimąsi informacija su kitomis finansų rinkomis ir jos 
rinkimą.

Pakeitimas 211
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Pagal 15 straipsnio 4, 5 ir 5a dalis 
ESRV, Europos priežiūros institucijos ir 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
visiškai atsižvelgia į esamus susitarimus 
su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis.
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Or. en

Pagrindimas

Panašu, kad Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į priežiūros priemones, taikomas ES 
veikiantiems bankams, kurių kompetentinga priežiūros institucija yra už ES ribų. Svarbu, kad 
ES teisės aktuose būtų atsižvelgiama į esamus susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis.

Pakeitimas 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 
pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas.

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 
pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas, taip pat, jei ji 
mano, jog būtina, imasi teisėkūros 
iniciatyvų ir siūlo imtis konkrečiu atveju 
tinkamų paramos priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – sustiprinti ESRV galimybes stabilizuoti ekonominę situaciją 
pačioje krizės pradžioje. ESRV turėtų galėti pasiūlyti atitinkamas paramos priemones, apie 
kurias būtų skelbiama tuo pačiu metu, kai būtų teikiami įspėjimai ar rekomendacijos. Tokia 
kompetencija sustiprins ESRV veiksmingumą. Manoma, kad ESRV rekomendacijos ir 
įspėjimai turės didelio poveikio valstybių narių finansų rinkoms ir ekonomikai. 

Pakeitimas 213
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 
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pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas.

pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas, taip pat, jei 
reikia, imasi teisėkūros iniciatyvų.

Or. en

Pagrindimas

Per pastarąją krizę paaiškėjo, jog sisteminė rizika gali atsirasti dėl teisėkūros priemonių. 
Taigi ESRV turėtų turėti galimybę spręsti problemas, susijusias su galimais teisėkūros 
trūkumais. Šio siūlomo pakeitimo pagrindimą jau pateikė Ekonomikos ir finansų reikalų 
taryba (ECOFIN).

Pakeitimas 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 
pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas.

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 
pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas, taip pat, jei 
reikia, imasi teisėkūros iniciatyvų.

Or. en

Pagrindimas

Per pastarąją krizę paaiškėjo, jog sisteminė rizika gali atsirasti dėl teisėkūros priemonių. 
Taigi ESRV turėtų turėti galimybę spręsti problemas, susijusias su galimais teisėkūros 
trūkumais.

Pakeitimas 215
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 

1. Nustačius reikšmingą riziką 3 straipsnio 
1 dalies tikslo įgyvendinimui, ESRV 



AM\808496LT.doc 69/86 PE439.845v01-00

LT

pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas.

pateikia įspėjimus ir, kai reikia, taisomųjų 
veiksmų rekomendacijas. Kai reikia, 
įspėjimai ir rekomendacijos skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 216
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ESRV rekomendacijų ir įspėjimų 
adresatais gali būti Sąjungos finansų 
įstaigos, ECB ir nacionaliniai centriniai 
bankai. 

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai centriniai bankai ir Europos centrinis bankas taip pat turėtų būti galimi ESRV 
parengtų neprivalomų rekomendacijų ir įspėjimų adresatai.

Pakeitimas 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Visi įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami Tarybai, atsakingojo Europos 
Parlamento komiteto pirmininkui ir 
Europos priežiūros institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 218
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami adresatams pagal 2 dalį,
Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar 
kelioms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Europos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais. Taigi reikia užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos 
tiesioginio rekomendacijų adresatų informavimo procedūros, o ne pateikiama per Tarybą. Šio 
siūlomo pakeitimo pagrindimą jau pateikė Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).

Pakeitimas 219
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami adresatams pagal 2 dalį,
Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar 
kelioms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Europos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais. Taigi reikia užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos 
tiesioginio rekomendacijų adresatų informavimo procedūros, o ne pateikiama per Tarybą.
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Pakeitimas 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Įspėjimai ir rekomendacijos taip pat 
perduodami adresatams pagal 2 dalį,
Tarybai ir, kai adresuojama vienai ar 
kelioms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Europos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Rekomendacijas teikiant per Tarybą gali nepavykti užtikrinti, kad jos būtų grindžiamos 
daugiausia techniniais įvertinimais. Taigi reikia užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos 
tiesioginio rekomendacijų adresatų informavimo procedūros, o ne pateikiama per Tarybą.

Pakeitimas 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 
reglamentų (ES) Nr. …/…[EBI], Nr. .../... 
[EVPRI] ir Nr. …/…[EDPPI ] 3 
straipsnio 2 dalies b punktą ir 10 straipsnį 
savo iniciatyva arba gavusi EPI, Europos 
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Parlamento, Tarybos ar Komisijos 
prašymą gali pateikti įspėjimą apie tai, 
kad susidarė kritinė padėtis.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos priežiūros institucijai.
3. ESRV savo iniciatyva arba gavusi 
Europos priežiūros institucijos, Tarybos, 
Europos Parlamento ar Komisijos 
prašymą peržiūri 1 dalyje nurodytą 
įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 222
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 
straipsnio 2 dalies b punktą savo 
iniciatyva arba gavusi EPI, Europos 
Parlamento, Tarybos ar Komisijos 
prašymą gali pateikti įspėjimą apie tai, 
kad susidarė kritinė padėtis. Šie įspėjimai 
neturėtų būti viešinami siekiant užtikrinti 
griežtą finansų rinkų analizę, kurią 
atliekant ESRV neturi atsižvelgti į 
reakcijas, galinčias atsirasti kapitalo 
rinkoje.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
nacionalinėms priežiūros institucijoms ir 
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Europos priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 223
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 
straipsnio 2 dalies b punktą savo 
iniciatyva arba gavusi EPI, Europos 
Parlamento, Tarybos, nacionalinių 
priežiūros institucijų ar Komisijos 
prašymą gali pateikti įspėjimą apie tai, 
kad susidarė kritinė padėtis.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos 
priežiūros institucijai ir nacionalinėms 
priežiūros institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti galimybę prašyti ESRV informuoti 
jas apie galimą itin pablogėjusią padėtį rinkoje. Be to jos turėtų būti tiesiogiai informuojamos 
apie visus įspėjimus kritinės padėties atvejais.
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Pakeitimas 224
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 
straipsnio 2 dalies b punktą savo 
iniciatyva arba gavusi EPI, Tarybos, 
Europos Parlamento ar Komisijos 
prašymą gali pateikti įspėjimą ir, kai 
reikia, skelbti, kad susidarė kritinė 
padėtis.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti ESRV įgaliojimus skelbti apie susidariusią kritinę padėtį. 
Apie tai paskelbus EPI turėtų turėti galimybę priimti sprendimus, kurie būtų tiesiogiai taikomi 
nacionalinėms priežiūros institucijoms. Norint sukurti ES bendrą finansinių paslaugų rinką 
reikalingi koordinuoti veiksmai siekiant įveikti galimas kritines situacijas, nes krizė vienoje 
valstybėje narėje galėtų greitai išplisti už tos valstybės ribų.

Pakeitimas 225
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
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Veiksmai kritinės padėties atvejais
1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams,
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 
straipsnio 2 dalies b punktą savo 
iniciatyva arba gavusi EPI, Tarybos, 
Europos Parlamento ar Komisijos 
prašymą gali pateikti įspėjimą ir, kai 
reikia, skelbti, kad susidarė kritinė 
padėtis.
2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti ESRV įgaliojimus skelbti apie susidariusią kritinę padėtį. 
Apie tai paskelbus EPI turėtų turėti galimybę priimti sprendimus, kurie būtų tiesiogiai taikomi 
nacionalinėms priežiūros institucijoms. 

Pakeitimas 226
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui, 
arba visos Sąjungos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, ESRV pagal 3 
straipsnio 2 dalies b punktą savo 
iniciatyva arba gavusi EPI prašymą gali 
pateikti įspėjimą apie tai, kad susidarė 
kritinė padėtis.
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2. Paskelbusi įspėjimą, ESRV tuo pačiu 
metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir 
Europos priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 227
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi per pastarąją krizę paaiškėjo, jog sisteminė rizika gali atsirasti dėl teisėkūros 
priemonių, ESRV turėtų turėti galimybę prašyti Komisiją ištaisyti iškraipymus, kurie gali 
atsirasti dėl teisėkūros trūkumų. Šio siūlomo pakeitimo pagrindimą jau pateikė Ekonomikos ir 
finansų reikalų taryba (ECOFIN).
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Pakeitimas 228
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi per pastarąją krizę paaiškėjo, jog sisteminė rizika gali atsirasti dėl teisėkūros 
priemonių, ESRV turėtų turėti galimybę prašyti Komisiją ištaisyti iškraipymus, kurie gali 
atsirasti dėl teisėkūros trūkumų.

Pakeitimas 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi per pastarąją krizę paaiškėjo, jog sisteminė rizika gali atsirasti dėl teisėkūros 
priemonių, ESRV turėtų turėti galimybę prašyti Komisiją ištaisyti iškraipymus, kurie gali 
atsirasti dėl teisėkūros trūkumų.

Pakeitimas 230
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma arba kad ji 
nėra patenkinta tuo, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų, ir kad adresatai 
nesugebėjo pateikti tinkamų 
pasiteisinimų, ji informuoja apie tai 
Europos Parlamentą, Tarybą ir, kai reikia, 
atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Or. en

Pagrindimas

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple ‘execution’ of 
ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.
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Pakeitimas 231
Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos 
rekomendacijų nesilaikoma arba kad ji 
nėra patenkinta tuo, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų, ir kad adresatai 
nesugebėjo pateikti tinkamų 
pasiteisinimų, ji informuoja apie tai 
Europos Parlamentą, Tarybą ir, kai reikia, 
atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ESRV rekomendacijos nėra teisiškai privalomos, todėl iškyla būtinybė, kad Taryba ir 
Europos Parlamentas tinkamai prižiūrėtų, kaip įgyvendinamos ESRV rekomendacijos; iš 
patirties matyti, kad nacionalinės institucijos neteikia didelės reikšmės periodiniams ECB 
įspėjimams. 

Pakeitimas 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei ESRV nusprendžia, kad jos
rekomendacijų nesilaikoma arba kad ji 
nėra patenkinta tuo, kaip adresatai laikėsi 
rekomendacijų, ir kad adresatai 
nesugebėjo pateikti tinkamų 
pasiteisinimų, ji informuoja apie tai 
Europos Parlamentą, Tarybą ir, kai reikia, 
atitinkamas Europos priežiūros institucijas.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi ESRV rekomendacijos nėra teisiškai privalomos, todėl iškyla būtinybė, kad Taryba ir 
Europos Parlamentas tinkamai prižiūrėtų, kaip įgyvendinamos ESRV rekomendacijos. Taigi 
būtų tikslinga suteikti galimybę ESRB kreiptis į Tarybą ir Europos Parlamentą ir tais atvejais, 
kai ji nėra patenkinta, kaip adresatai laikosi jos rekomendacijų. 

Pakeitimas 233
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESRV Generalinė valdyba kiekvienu 
atskiru atveju sprendžia, ar įspėjimas arba 
rekomendacija turi būti paskelbti viešai.
Nukrypstant nuo 10 straipsnio 2 dalies, 
sprendimui dėl įspėjimo arba 
rekomendacijos viešinimo priimti 
reikalinga kvalifikuota dviejų trečdalių 
balsų dauguma.

1. ESRV Generalinė valdyba kiekvienu 
atskiru atveju sprendžia, ar įspėjimas arba 
rekomendacija turi būti paskelbti viešai.
Įspėjimai ir rekomendacijos turėtų būti 
laikomi konfidencialiais tik tais atvejais, 
kai esama akivaizdaus pavojaus, jog jos 
galėtų sukelti smarkiai destabilizuojančias 
reakcijas rinkoje. Nukrypstant nuo 10 
straipsnio 2 dalies sprendimui dėl 
įspėjimo arba rekomendacijos 
neviešinimo priimti reikalinga 
kvalifikuota dviejų trečdalių balsų 
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dauguma.

Or. en

Pakeitimas 235
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos sisteminės rizikos valdybos 
išleistų įspėjimų ir rekomendacijų 
adresatams turėtų būti suteiktos teisės 
viešai skelbti savo nuomones ir jų 
pagrindimus atsakant į ESRV paskelbtus 
įspėjimus ir rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Adresatams reikėtų suteikti teisę viešai skelbti savo atsakymus, kai rekomendaciją pateikia 
ESRV.

Pakeitimas 236
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti įspėjimo arba 
rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, 
Taryba ir Europos priežiūros institucijos 
imasi visų būtinų priemonių jų 
konfidencialumui užtikrinti. Tarybos 
pirmininkas gali nuspręsti neinformuoti 
kitų Tarybos narių apie įspėjimą ar 
rekomendaciją.

Išbraukta.



PE439.845v01-00 82/86 AM\808496LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 237
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti įspėjimo arba 
rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, 
Taryba ir Europos priežiūros institucijos 
imasi visų būtinų priemonių jų 
konfidencialumui užtikrinti. Tarybos 
pirmininkas gali nuspręsti neinformuoti 
kitų Tarybos narių apie įspėjimą ar 
rekomendaciją.

3. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti įspėjimo arba 
rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Europos 
priežiūros institucijos imasi visų būtinų 
priemonių jų konfidencialumui užtikrinti. 
Tarybos pirmininkas gali nuspręsti 
neinformuoti kitų Tarybos narių apie 
įspėjimą ar rekomendaciją. Institucijos 
pirmininkas ir atsakingojo Europos 
Parlamento komiteto pirmininkas gali 
nuspręsti neplatinti įspėjimo ar 
rekomendacijos kitiems jų organizacijos 
nariams.

Or. en

Pakeitimas 238
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti įspėjimo arba 
rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, 
Taryba ir Europos priežiūros institucijos 
imasi visų būtinų priemonių jų 
konfidencialumui užtikrinti. Tarybos 
pirmininkas gali nuspręsti neinformuoti 
kitų Tarybos narių apie įspėjimą ar 
rekomendaciją.

3. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti įspėjimo arba 
rekomendacijos, adresatas ir, kai reikia, 
Europos Parlamentas, Taryba ir Europos 
priežiūros institucijos bei nacionalinės 
priežiūros institucijos imasi visų būtinų 
priemonių jų konfidencialumui užtikrinti. 
Tarybos pirmininkas gali nuspręsti 
neinformuoti kitų Tarybos narių apie 
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įspėjimą ar rekomendaciją.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat turėtų laikytis ESRV rekomendacijos ar įspėjimo 
konfidencialumo reikalavimų.

Pakeitimas 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia neviešinti rekomendacijos 
arba įspėjimo, ta rekomendacija ar 
įspėjimas lieka konfidencialus dvejus 
metus nuo sprendimo priėmimo dienos. 
Praėjus dvejų metų laikotarpiui ESRV 
Generalinė valdyba imasi visų priemonių 
užtikrinti viešą prieigą prie prieš tai 
konfidencialios rekomendacijos ar 
įspėjimo. ESRV Generalinė valdyba 
nusprendžia pratęsti rekomendacijos ar 
įspėjimo konfidencialumą trejų metų 
laikotarpiui. Nukrypstant nuo 10 
straipsnio 2 dalies sprendimui pratęsti 
rekomendacijos ar įspėjimo 
konfidencialumą priimti reikalingas 
vienbalsis balsavimas.

Or. en
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Pakeitimas 240
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi duomenys, kuriais ESRV 
Generalinė valdyba remiasi atlikdama 
savo analizę prieš įspėjimo ar 
rekomendacijos pateikimą, paskelbiami 
viešai tinkama anonimine forma, kad juos 
galima būtų analizuoti. Jei įspėjimai yra 
konfidencialūs, informacija pateikiama 
tik ex post.

Or. en

Pakeitimas 241
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESRV ne mažiau kaip kartą per dvejus
metus teikia ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui. ESRV pažymėdama du 
kartus per metus leidžiamą ESRV 
ataskaitą, o plataus masto finansinio 
nuosmukio atveju – dar dažniau, ir kitu 
pagrindu nei Europos Parlamento ir ECB 
pirmininko dialogas pinigų politikos
klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 242
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentui lygiai taip pat kaip ir Tarybai ir Komisijai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas pavesti ESRV nagrinėti konkrečius klausimus. ESRV turėtų kreiptis patarimo į 
visas suinteresuotąsias šalis, o ne tik privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis. Tai turėtų 
būti daroma visais klausimais, kuriuos suinteresuotosios šalys laiko svarbiais, o ne tuomet, 
kai ESRV mano tai esant tinkama.

Pakeitimas 244
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisijos ataskaita praėjus dvejiems
metams nuo jo įsigaliojimo ir nusprendžia, 
ar ESRV užduotys ir organizacija turi būti 
peržiūrėtos gavus ECB nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant dar kartą užtikrinti tinkamą ESRV veikimą greitai besikeičiančiomis sąlygomis 
peržiūros laikotarpis turėtų būti trumpas, kad reguliuotojai galėtų prisitaikyti prie rinkos 
pokyčių.


