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Pakeitimas 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. 
birželio 19 d. išvadose rekomendavo 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, kurią sudarytų trys 
naujos Europos priežiūros institucijos. 
Sistemos tikslas turėtų būti gerinti 
nacionalinės priežiūros kokybę ir 
nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu 
veikiančių grupių priežiūrą ir nustatyti 
bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris 
būtų taikomas visoms finansų įstaigoms 
vidaus rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos 
priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti 
kredito reitingų agentūrų priežiūros 
įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti 
konkrečių pasiūlymų, kaip Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį krizių atvejais.

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. 
birželio 19 d. išvadose rekomendavo 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, kurią sudarytų trys 
naujos Europos priežiūros institucijos. 
Sistemos tikslas turėtų būti gerinti 
nacionalinės priežiūros kokybę ir 
nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu 
veikiančių grupių priežiūrą, nustatyti 
bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris 
būtų taikomas visoms finansų įstaigoms 
vidaus rinkoje ir užtikrinti tinkamą 
kriterijų ir metodų suderinimą, kuriuos 
taikys nacionalinės priežiūros institucijos 
vertindamos kredito įstaigų riziką. Ji 
pabrėžė, kad Europos priežiūros 
institucijos taip pat turėtų turėti kredito 
reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir 
pakvietė Komisiją parengti konkrečių 
pasiūlymų, kaip Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį krizių atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Vienodo taisyklių taikymo ES užtikrinimas taip pat reiškia, kad reikia patvirtinti techninius 
standartus tose teisės aktų srityse, kuriose reikia vienodų sąlygų Bendrijos teisės aktams 
įgyvendinti be jokių politinių sprendimų.
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Pakeitimas 371
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. 
birželio 19 d. išvadose rekomendavo 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, kurią sudarytų trys 
naujos Europos priežiūros institucijos. 
Sistemos tikslas turėtų būti gerinti 
nacionalinės priežiūros kokybę ir 
nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu 
veikiančių grupių priežiūrą ir nustatyti 
bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris 
būtų taikomas visoms finansų įstaigoms 
vidaus rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos 
priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti 
kredito reitingų agentūrų priežiūros 
įgaliojimus, ir pakvietė Komisiją parengti 
konkrečių pasiūlymų, kaip Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema galėtų atlikti 
svarbų vaidmenį krizių atvejais.

(4) Europos Vadovų Taryba 2009 m. 
birželio 19 d. išvadose rekomendavo 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, kurią sudarytų trys 
naujos Europos priežiūros institucijos. 
Sistemos tikslas turėtų būti gerinti 
nacionalinės priežiūros kokybę ir 
nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu 
veikiančių grupių priežiūrą, nustatyti 
bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris 
būtų taikomas visoms finansų įstaigoms 
vidaus rinkoje ir užtikrinti tinkamą 
kriterijų ir metodų suderinimą, kuriuos 
taikys nacionalinės priežiūros institucijos 
vertindamos kredito įstaigų riziką. Ji 
pabrėžė, kad Europos priežiūros 
institucijos taip pat turėtų turėti kredito 
reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimus, ir 
pakvietė Komisiją parengti konkrečių 
pasiūlymų, kaip Europos finansų priežiūros 
institucijų sistema galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį krizių atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą priežiūros institucijų peržiūrėjimo procesą ir bendrą rizikos 
įvertinimą, naudojant tinkamai suderintus kriterijus ir metodus, kuriuos taikys nacionalinės
priežiūros institucijos vertindamos kredito įstaigų riziką, reikėtų pasiūlyti techninius 
standartus.
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Pakeitimas 372
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamentuose, kuriais sukuriama 
EFPIS, numatyta kompetentingų 
nacionalinių institucijų nesutarimų 
sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga 
institucija nesutinka su kitos 
kompetentingos institucijos veiksmų tvarka 
ar turiniu arba neveikimu tose srityse, 
kuriose pagal atitinkamus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Europos priežiūros 
institucijos vienos ar daugiau atitinkamų 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą per 
Europos priežiūros institucijos nustatytą 
laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į 
atitinkamuose teisės aktuose numatytus 
atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo 
sprendimo skubumą bei sudėtingumą. 
Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą gali 
išspręsti Europos priežiūros institucijos.

(11) Reglamentuose, kuriais sukuriama 
EFPIS, numatyta kompetentingų 
nacionalinių institucijų nesutarimų 
sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga 
institucija nesutinka su kitos 
kompetentingos institucijos veiksmų tvarka 
ar turiniu arba neveikimu tose pagal 
Reglamentą .../... [EBI], Reglamentą .../... 
[EDPPI] ir Reglamentą .../... [EVPRI] 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
nustatytose srityse, kuriose pagal 
atitinkamus teisės aktus reikalaujama 
daugiau kaip vienos valstybės narės 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Europos priežiūros 
institucijos vienos ar daugiau atitinkamų 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą per 
Europos priežiūros institucijos nustatytą 
laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į 
atitinkamuose teisės aktuose numatytus 
atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo 
sprendimo skubumą bei sudėtingumą. 
Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą gali 
išspręsti Europos priežiūros institucijos.

Or. en

Pakeitimas 373
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamentuose, kuriais sukuriama (11) Reglamentuose, kuriais sukuriama 
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EFPIS, numatyta kompetentingų 
nacionalinių institucijų nesutarimų 
sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga 
institucija nesutinka su kitos 
kompetentingos institucijos veiksmų tvarka 
ar turiniu arba neveikimu tose srityse, 
kuriose pagal atitinkamus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Europos priežiūros 
institucijos vienos ar daugiau atitinkamų 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą per 
Europos priežiūros institucijos nustatytą 
laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į 
atitinkamuose teisės aktuose numatytus 
atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo 
sprendimo skubumą bei sudėtingumą. 
Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą gali 
išspręsti Europos priežiūros institucijos. 

EFPIS, numatyta kompetentingų 
nacionalinių institucijų nesutarimų 
sprendimo tvarka. Jeigu kompetentinga 
institucija nesutinka su kitos 
kompetentingos institucijos veiksmų tvarka 
ar turiniu arba neveikimu tose pagal 
Reglamento .../... [EBI], Reglamento .../... 
[EDPPI] ir Reglamento .../... [EVPRI] 1 
straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytose srityse, kuriose pagal 
atitinkamus teisės aktus reikalaujama 
daugiau kaip vienos valstybės narės 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Europos priežiūros 
institucijos vienos ar daugiau atitinkamų 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą per 
Europos priežiūros institucijos nustatytą 
laiką, kurį nustatant atsižvelgiama į 
atitinkamuose teisės aktuose numatytus 
atitinkamus laikotarpius ir nesutarimo 
sprendimo skubumą bei sudėtingumą. 
Jeigu ir toliau nesutariama, klausimą gali 
išspręsti Europos priežiūros institucijos.

Or. en

Pakeitimas 374
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Apskritai reglamentų, kuriais 
sukuriama EFPIS, nuostatoje, kurioje 
numatyta ginčų sprendimo galimybė, 
nereikalaujama analogiškai keisti 
atitinkamų teisės aktų. Vis dėlto srityse, 
kuriose atitinkamų teisės aktų jau 
nustatytas koks nors neprivalomas 
tarpininkavimas arba kuriose nustatyti 
laikotarpiai, per kuriuos viena arba daugiau 
priežiūros institucijų gali priimti bendrus 

(12) Pagal Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EVPRI] ir Reglamento 
.../... [EDPPI] 11 straipsnio 1 dalį 
reikalaujama, kad atvejai, kuriais galima 
taikyti kompetentingų nacionalinių 
institucijų nesutarimų sprendimo tvarką, 
būtų nustatyti sektoriui skirtuose teisės 
aktuose. Be to, srityse, kuriose atitinkamų 
teisės aktų jau nustatytas koks nors 
neprivalomas tarpininkavimas arba kuriose 
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sprendimus, reikia pakeitimų, kad būtų 
užtikrintas bendro sprendimo priėmimo 
proceso aiškumas ir kad šis procesas būtų 
kuo mažiau trikdomas, tačiau prireikus 
Europos priežiūros institucijos turi turėti 
galimybę spręsti nesutarimus.

nustatyti laikotarpiai, per kuriuos viena 
arba daugiau priežiūros institucijų gali 
priimti bendrus sprendimus, reikia 
pakeitimų, kad būtų užtikrintas bendro 
sprendimo priėmimo proceso aiškumas ir 
kad šis procesas būtų kuo mažiau 
trikdomas, tačiau prireikus Europos 
priežiūros institucijos turi turėti galimybę 
spręsti nesutarimus.

Or. en

Pakeitimas 375
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Privaloma procedūra spręsti 
nesutarimus siekiama išspręsti tokius 
atvejus, kai procedūrinės arba esminės 
atitikties Europos Sąjungos teisei 
klausimo negali išspręsti priežiūros 
institucijos. Tokiu atveju, viena iš 
susijusių priežiūros institucijų turėtų 
turėti galimybę pateikti klausimą 
kompetentingai ESI. ESI turėtų turėti 
galimybę panaudoti reglamentuose 
nustatytas savo galias, tačiau neturėtų 
turėti galimybės pakeisti nacionalinių 
priežiūros institucijų savo nuožiūra 
priimtų sprendimų. ESI turėtų tik išspręsti 
klausimą, kad būtų užtikrinta atitiktis 
Europos Sąjungos teisei. Konkrečiai 
sprendimų dėl papildomo kapitalo pagal 
Direktyvą 2006/48/EB atžvilgiu EBI 
neturėtų riboti nacionalinės priežiūros 
institucijos galimybės nustatyti kapitalo 
dydžius, jeigu toks sprendimas atitinka 
Europos Sąjungos teisėje nacionalinėms 
priežiūros institucijoms nustatytas ribas.

Or. en
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Pakeitimas 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 1998/26/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. 2 dalyje nurodyta valstybė narė 
nedelsdama informuoja kitas valstybes 
nares, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu …/… įsteigtą Europos 
vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir 
pastarajai perduoda visą informaciją, 
būtiną jos funkcijoms atlikti.“

„3. 2 dalyje nurodyta valstybė narė 
nedelsdama informuoja Europos 
sisteminės rizikos valdybą, kitas valstybes 
nares, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu …/… įsteigtą Europos 
vertybinių popierių ir rinkų instituciją ir 
pastarajai perduoda visą informaciją, 
būtiną jos funkcijoms atlikti.“

Or. en

Pakeitimas 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/87/EB
9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 9 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ca) išsamios problemų sprendimo 
tvarkos, kuri būtų reguliariai 
atnaujinama ir persvarstoma mažiausiai 
kartą per metus ir apimtų struktūrizuotą 
ankstyvos intervencijos sistemą, skubius 
taisomuosius veiksmus ir specialųjį 
bankroto atveju taikytiną planą, 
parengimą.“

Or. en
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Pakeitimas 378
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/87/EB
-10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) 3 skirsnyje prieš 10 straipsnį 
įterpiamas šis straipsnis:

,,-10 straipsnis
1. Finansiniams konglomeratams taikoma 
papildoma ir europinė Europos priežiūros 
institucijų jungtinio komiteto ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
priežiūra.
2. Siekdamas užtikrinti nuoseklų 
tarpsektorinį ir tarpvalstybinį Europos 
Sąjungos teisės aktų laikymąsi, Europos 
priežiūros institucijų jungtinis komitetas 
vykdo europinę finansinių konglomeratų 
priežiūrą.
Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas paprastai veikia per 
koordinatorių, kurį papildomai priežiūrai 
atlikti skiria nacionalinės kompetentingos 
institucijos ir kuris taip pat veikia 
Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto pavedimu.
3. ES finansinių konglomeratų 
koordinatorių veiklą bendrai ir 
tarptautiniu lygmeniu koordinuoja 
Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas.“

Or. en
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Pakeitimas 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/87/EB
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 18 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši 
dalis:
„1a. Jei kompetentinga institucija, 
priešingai kitos atitinkamos 
kompetentingos institucijos nuomonei, 
nusprendžia, kad trečioji šalis taiko 
lygiavertę priežiūrą, Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas gali 
atšaukti savo sprendimą, jei atsakingos 
kompetentingos institucijos sprendimas 
buvo pagrįstas klaidingomis prielaidomis 
arba po sprendimo priėmimo priežiūros 
standartas trečiojoje šalyje sumažėjo.“

Or. en

Pakeitimas 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 5 b dalis (nauja)
Direktyva 2002/87/EB
21 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Po 21a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„21b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
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dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en

Pakeitimas 381
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
1 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio pirmos dalies 1 punkte 
įterpiama ši pastraipa:
„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos viešai neatskleistos 
informacijos, ypač neviešo pobūdžio, 
skirtingų apibrėžties elementų taikymo 
sąlygos, nustatytos šio punkto pirmoje 
dalyje, projektus. 
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
ketvirtoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“
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Or. en

Pagrindimas

Techniniuose standartuose galėtų būti paaiškinti skirtingi šios apibrėžties elementai, kad būtų 
skatinamas vienodas taikymas.

Pakeitimas 382
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 6 straipsnyje įterpiama ši dalis:
10a. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų projektus. 
Pagal šiuos techninius standartus 
nustatomos taikymo sąlygos dėl:
– 1 dalies pirmojoje pastraipoje nustatyto 
reikalavimo emitentui kuo skubiau viešai 
paskelbti viešai neatskleistą informaciją;
– 2 dalyje nustatyto emitento uždelsimo 
viešai paskelbti viešai neatskleistą 
informaciją;
– turinio ir asmenų tipų, kuriuos reikia 
įtraukti į 3 dalies trečiojoje pastraipoje 
pateiktą sąrašą;
– sandorių tipų, apie kuriuos reikia
pranešti kompetentingai institucijai pagal 
šio straipsnio 4 dalį; ir
įgyvendinimo priemonių, kurias pagal 10 
dalies šeštą įtrauką tvirtina Komisija dėl 
sąžiningo rekomendacijos pateikimo ir 
interesų atskleidimo ar interesų konfliktų 
nurodymo.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
šioje dalyje nurodytus techninių standartų 
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projektus“.

Or. en

Pagrindimas

Techniniais standartais (pirma ir antra įtraukos) galėtų būti sumažinti skirtumai ir pagerintas 
suderinamumas, ypač tarptautiniu mastu. Techniniais standartais galėtų būti pagerintas 
vienodas taikymas valstybėse narėse ir sumažintas teisinis neapibrėžtumas. Jais taip pat 
galėtų būti žymiai kur kas geriau paaiškintos sąlygos, pagal kurias nurodytas emitentas gali 
teisėtai uždelsti viešą paskelbimą.

Pakeitimas 383
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių taikymo sąlygos, 
projektus, dėl:
– su 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos 
Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 
įgyvendinančio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, 
taikomų išperkamojo pirkimo 
programoms ir finansinių priemonių 
stabilizavimui1 5 straipsnyje nustatyta 
išperkamojo pirkimo programa susijusių 
kainų apribojimų ir vienos dienos pirkimo 
apribojimų apskaičiavimo;
– Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 9 
straipsnyje nustatyto finansinės 
priemonės stabilizavimo atskleidimo ir 
pranešimo; ir
– Reglamento (EB) Nr. 2273/2003 11 



PE439.899v01-00 14/88 AM\809041LT.doc

LT

straipsnyje nustatyto finansinės 
priemonės pagalbinio stabilizavimo.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
šioje dalyje nurodytus techninių standartų 
projektus.“
 OL L 336, 2003 12 23, p.33.

Or. en

Pagrindimas

Techniniais standartais gali būti palengvintas vienodas taikymas valstybėse narėse, 
sumažintas teisinis neapibrėžtumas ir sudarytos sąlygos lanksčiau reaguoti į rinkos naujoves.

Pakeitimas 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c) 12 straipsnio 2 dalis papildoma šiais 
punktais:
ha) uždrausti susijusią finansinę 
priemonę;
hb) apriboti įsipareigojimo pirkti ar 
parduoti tam tikrą finansinio turto dalį 
dydį;
hc) reikalauti turėti pagrindinį turtą, kaip 
būtiną prekiavimo sąlygą; ir
hd) nustatyti kokybinius apribojimus.

Or. en
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Pakeitimas 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio -1 d punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Valstybės narės nustato, kad 
kompetentinga institucija gali atskleisti 
visuomenei informaciją apie kiekvieną 
priemonę ar sankciją, kuri bus taikoma 
už priimtų direktyvos įgyvendinimo 
nuostatų pažeidimą, jeigu toks 
atskleidimas nesukels rimto pavojaus 
finansų rinkoms arba pernelyg 
nepakenks dalyvaujančioms šalims. Tuo 
pat metu kompetentingos institucijos 
praneša apie visas priemones ar sankcijas 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai. Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija šią informaciją prideda 
prie atitinkamų duomenų įrašų 
atitinkamose Europos registruotų rinkos 
dalyvių duomenų bazėse. 

Or. en

Pakeitimas 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 16 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši 
dalis:
„2a. Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija, įsteigta pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos Reglamentą …/…, 
gali savo iniciatyva pareikalauti bet 
kokios informacijos, reikalingos 1 dalyje 
nustatytam tikslui.“

Or. en

Pakeitimas 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 f punktas (naujas)
Direktyva 2003/6/EB
17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f) Po 17a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„17b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en
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Pakeitimas 388
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. Siekdama užtikrinti nuoseklų 
derinimą ir vienodą šio straipsnio 
taikymą, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija parengia techninių 
nuostatų skaičiavimo techninių standartų 
projektus. Institucija iki 2011 m. birželio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus ir 
pranešimus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EDPPI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros 
(IORP direktyvos) 15 straipsnio 6 dalį jau yra sutarta dėl tolesnio suderinimo tikslo, ypač 
techninių nuostatų skaičiavimo srityje, siekiant geriau apsaugoti vartotojus. Kadangi įvairios 
nacionalinės taisyklės IORP direktyva suderinamos tik mažu mastu, privalomi techniniai 
standartai bus ypač svarbūs. 

Pakeitimas 389
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 d punktas (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
20 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d) 20 straipsnis papildomas šia dalimi:
 „(10a) Siekiant užtikrinti nuoseklų 
derinimą ir vienodą šio straipsnio 
taikymą, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija parengia leidimų 
suteikimo ir pranešimo procedūrų 
techninių standartų projektus, techninių 
atidėjimų apskaičiavimo metodus bei 
informavimo ir paskelbimo procedūras.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“

Or. de

Pagrindimas

Pensijų fondų direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje jau aiškiai įtvirtintas tikslas toliau derinti 
techninių atidėjimų apskaičiavimo metodus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo priežiūros 
nenuoseklumo tarpvalstybiniu lygiu. Atsižvelgiant į tai, kad Pensijų fondų direktyvoje kol kas 
numatytos tik minimaliai suderintos nuostatos, bendri techniniai standartai čia labai svarbūs.

Pakeitimas 390
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/41/EB
20 straipsnio 11 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija parengia 
techninių standartų, kuriuose kiekvienai 
valstybei narei pateikiamos rizikos 
ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių 
pensijų sistemų sritimi ir neįvardytos 
1 dalyje pateikiamoje nuorodoje į 
nacionalinius socialinius ir darbo teisės 
aktus, projektus. Institucija iki 2014 m. 

11. Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija parengia 
techninių standartų, kuriuose kiekvienai 
valstybei narei pateikiamos rizikos 
ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių 
pensijų sistemų sritimi, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
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sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.

Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi IORP direktyvoje nenustatyta, ką reiškia „socialiniai ir darbo teisės aktai“, 
kiekviena valstybė narė parengė savo su šia direktyva susijusias apibrėžtis. Vienos valstybės 
narės rizikos ribojimo pobūdžio nuostatas, susijusias su profesinėmis pensijomis, įtraukė prie 
socialinių ir darbo teisės aktų, kitos – ne. Dėl to Komisijos tekstas užkirstų kelią EDPPI 
reglamento nuostatomis tiksliai aprėpti nuostatų pobūdį ES mastu. EDPPI reglamente reikėtų 
nustatyti techninius standartus, kuriuose būtų nurodytos profesinių pensijų nuostatos 
neatsižvelgiant į tai, kaip jos traktuojamos kiekvienoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 391
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/41/EB
20 straipsnio 11 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija parengia 
techninių standartų, kuriuose kiekvienai 
valstybei narei pateikiamos rizikos 
ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių 
pensijų sistemų sritimi ir neįvardytos 
1 dalyje pateikiamoje nuorodoje į 
nacionalinius socialinius ir darbo teisės 
aktus, projektus. Institucija iki 2014 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.

11. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą 
ir vienodą šios direktyvos taikymą, 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija parengia techninių standartų dėl 
techninių nuostatų skaičiavimo projektus 
ir parengia pranešimus, kuriuose 
kiekvienai valstybei narei pateikiamos 
kitos rizikos ribojimo nuostatos, susijusios 
su profesinių pensijų sistemų sritimi ir 
neįvardytos 1 dalyje pateikiamoje 
nuorodoje į nacionalinius socialinius ir 
darbo teisės aktus. Institucija iki 2011 m. 
birželio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus ir pranešimus pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
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importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Pakeitimas 392
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalis
Direktyva 2003/41/EB
20 straipsnio 11 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija parengia 
techninių standartų, kuriuose kiekvienai 
valstybei narei pateikiamos rizikos 
ribojimo nuostatos, susijusios su 
profesinių pensijų sistemų sritimi ir 
neįvardytos 1 dalyje pateikiamoje 
nuorodoje į nacionalinius socialinius ir 
darbo teisės aktus, projektus. Institucija iki
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

(11) Siekdama užtikrinti nuoseklų 
derinimą ir vienodą šios direktyvos 
taikymą, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija parengia techninių 
standartų projektus. Institucija ne vėliau 
kaip iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Pensijų fondų direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje jau aiškiai įtvirtintas tikslas toliau derinti 
techninių atidėjimų apskaičiavimo metodus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo priežiūros 
nenuoseklumo tarpvalstybiniu lygiu. Atsižvelgiant į tai, kad Pensijų fondų direktyvoje kol kas 
numatytos tik minimaliai suderintos nuostatos, bendri techniniai standartai čia labai svarbūs.

Pakeitimas 393
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
21 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija, tinkamu būdu 
užtikrina nuoseklų derinimą ir vienodą 
šios direktyvos taikymą taikydamos 
bendrus techninius leidimo suteikimo, 
pranešimo, taisyklių dėl techninių 
nuostatų skaičiavimo, informavimo ir 
atskleidimo procedūrų standartus,
pastoviai keisdamosi informacija ir 
patirtimi ir glaudžiau 
bendradarbiaudamos, ir tai darydamos 
siekia užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymams ir sukurti sąlygas, 
reikalingas neapsunkintai narystei 
abipus sienų.“

Or. en

Pagrindimas

Pagal IORP direktyvos 15 straipsnio 6 dalį jau yra sutarta dėl tolesnio suderinimo tikslo, 
ypač techninių nuostatų skaičiavimo srityje, siekiant geriau apsaugoti vartotojus. Kadangi 
įvairios nacionalinės taisyklės IORP direktyva suderinamos tik mažu mastu, privalomi 
techniniai standartai bus ypač svarbūs. 

Pakeitimas 394
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 21 straipsnio 1 dalis formuluojama 
taip:
„Valstybės narės kartu su Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija
tinkamu būdu užtikrina nuoseklų 
derinimą ir vienodą šios direktyvos 
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taikymą taikydamos bendrus techninius 
leidimų suteikimo ir pranešimo 
standartus, techninių atidėjimų 
apskaičiavimo metodus bei informavimo 
ir paskelbimo procedūras, taip pat 
pastoviai keisdamosi informacija ir 
patirtimi, siekdamos sukurti [...] ir 
glaudesnį bendradarbiavimą ir tai 
darydamos užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymams ir sukurti sąlygas, 
reikalingas neapsunkintai narystei 
abipus sienų.“

Or. de

Pagrindimas

Pensijų fondų direktyvos 15 straipsnio 6 dalyje jau aiškiai įtvirtintas tikslas toliau derinti 
techninių atidėjimų apskaičiavimo metodus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo priežiūros 
nenuoseklumo tarpvalstybiniu lygiu. Atsižvelgiant į tai, kad Pensijų fondų direktyvoje kol kas 
numatytos tik minimaliai suderintos nuostatos, bendri techniniai standartai čia labai svarbūs.

Pakeitimas 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/41/EB
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) 21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija, tinkamu būdu 
užtikrina vienodą šios direktyvos 
taikymą pastoviai keisdamosi 
informacija ir patirtimi, siekdamos 
sukurti geriausią šios sferos veiklą ir 
glaudesnį bendradarbiavimą ir tai 
darydamos užkirsti kelią konkurencijos 
iškraipymams ir sukurti sąlygas, 
reikalingas neapsunkintai narystei 
abipus sienų ir metinių išmokų ieškinių 
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perkeliamumui.“

Or. en

Pakeitimas 396
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/71/EB
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c) 4 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos įpareigojimo skelbti 
prospektą, su sąlyga, kad turimas 
dokumentas su informacija, kurią 
kompetentinga institucija laiko lygiaverte 
prospekte pateikiamai informacijai, 
išimčių taikymo sąlygos, projektus.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
šioje dalyje nurodytus techninių standartų 
projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Techniniais standartais gali būti palengvintas vienodas ES teisės aktų taikymas, kai norint 
pasinaudoti išimtimi, reikia dokumento su informacija, kuri yra lygiavertė prospekte 
pateikiamai informacijai.
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Pakeitimas 397
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio -1 d punktas (naujas)
Direktyva 2003/71/EB
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d) 5 straipsnis papildomas šia dalimi:
„5a. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomas prospekto turinys ir 
formatas bei jo santrauka, projektus. 
Pagal šiuos techninius standartus taip pat 
nustatoma:
– 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 809/2004, 
įgyvendinančio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas 
dėl prospektuose pateikiamos 
informacijos bei šių prospektų formato 
įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo 
bei reklamos skleidimo1 23 straipsnyje 
nustatyto prospektuose ir baziniuose 
prospektuose pateiktos būtiniausios 
informacijos pritaikymo nuostatų taikymo 
sąlygos;
– 3 dalyje nustatytos santraukos turinys;
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“
OL L 149, 2004 4 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos taiko skirtingas praktikas ir reikalauja, kad atsakomybė tektų 
emitentui ir siūlytojui arba, priklausomai nuo emisijos tipo, vienam iš šių asmenų. Dėl to kyla 
neaiškumų atsakomybės dėl prospekto režimo atžvilgiu, ypač kai prospektui yra suteikiamas 
leidimas. Reikia išsamesnio šio klausimo išaiškinimo.
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Pakeitimas 398
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio -1 e punktas (naujas)
Direktyva 2003/71/EB
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e) 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos su prospektu 
susijusios atsakomybės taikymo sąlygos, 
projektus.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 397 pakeitimo.

Pakeitimas 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Direktyva 2003/71/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Po patvirtinimo emitentas, siūlytojas 
arba asmuo, prašantis įtraukimo į 
prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, 



PE439.899v01-00 26/88 AM\809041LT.doc

LT

pateikia prospektą buveinės valstybės 
narės kompetentingai institucijai, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai ir visuomenei kiek galėdamas 
greičiau ir bet kokiu atveju prieš 
atitinkamų vertybinių popierių 
pasiūlymo visuomenei arba jų įtraukimo 
į prekybos sąrašą pradžią arba bent jau 
kartu su ja. Be to, jei tai pirminis viešas 
pasiūlymas klasės akcijų, dar neįtrauktų 
į prekybos reguliuojamoje rinkoje 
sąrašą, kurios bus įtrauktos į prekybos 
sąrašą pirmą kartą, prospektas turi būti 
prieinamas mažiausiai šešias darbo 
dienas iki pasiūlymo pabaigos“ 

Or. en

Pakeitimas 400
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/71/EB
16 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija parengia techninių standartų, 
skirtų nustatyti, kokiomis sąlygomis dėl 
svarbaus naujo veiksnio, svarbios klaidos 
ar netikslumo, susijusių su prospekte 
nurodyta informacija, atsiranda pareiga 
patvirtinti prospekto priedą, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija gali parengti techninių 
standartų, skirtų nustatyti, kokios 
procedūros reikia laikytis, kai dėl svarbaus 
naujo veiksnio, svarbios klaidos ar 
netikslumo, susijusių su prospekte 
nurodyta informacija, atsiranda pareiga 
patvirtinti prospekto priedą, projektus. 

Or. en
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Pakeitimas 401
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/71/EB
16 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija parengia techninių standartų, 
skirtų nustatyti, kokiomis sąlygomis dėl 
svarbaus naujo veiksnio, svarbios klaidos 
ar netikslumo, susijusių su prospekte 
nurodyta informacija, atsiranda pareiga 
patvirtinti prospekto priedą, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai. 

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija apibrėžia, kas yra 1 dalyje 
nustatyti svarbus naujas veiksnys, svarbi 
klaida ar netikslumas ir parengia techninių 
standartų, skirtų nustatyti, kokiomis 
sąlygomis dėl svarbaus naujo veiksnio, 
svarbios klaidos ar netikslumo, susijusių su 
prospekte nurodyta informacija, atsiranda 
pareiga patvirtinti prospekto priedą, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos skirtingai aiškina, kas yra „naujas svarbus veiksnys“. 
Techniniais standartais užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos ir išvengiama reguliavimo 
arbitražo.

Pakeitimas 402
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 8 punkto a papunktis
Direktyva 2003/71/EB
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies nuostatos nekliudo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
konfidencialia informacija arba ją perduoti 

3. 1 dalies nuostatos nekliudo 
kompetentingoms institucijoms keistis 
konfidencialia informacija arba ją perduoti 
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Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai ar Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Informacijai, kuria keičiasi 
kompetentingos institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija arba 
Europos sisteminės rizikos valdyba, 
taikoma profesinės paslapties prievolė, 
kurios turi laikytis asmenys, kurie dirba ar 
dirbo informaciją gaunančiose 
kompetentingose institucijose.

Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai ar Europos sisteminės rizikos 
valdybai, atsižvelgiant į apribojimus, 
susijusius su konkrečios įmonės 
informacija ir poveikiu trečiosioms 
šalims, kaip atitinkamai nustatyta [EVPRI
Reglamente] ir [ESRV Reglamente]. 
Informacijai, kuria keičiasi kompetentingos 
institucijos ir Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija arba Europos sisteminės 
rizikos valdyba, taikoma profesinės 
paslapties prievolė, kurios turi laikytis 
asmenys, kurie dirba ar dirbo informaciją 
gaunančiose kompetentingose institucijose.

Or. en

Pakeitimas 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 8 i punktas (naujas)
Direktyva 2003/71/EB
24 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8i) Po 24a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„24b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
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3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en

Pakeitimas 404
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Siekdama atsižvelgti į pasikeitimus 
finansų rinkose ir užtikrinti nuoseklų 
derinimą ir vienodą šios direktyvos 
taikymą, Komisija, remdamasi 64, 64a ir 
64b straipsniais, atsižvelgdama į c), i) ir 
k) punktuose nurodytas išimtis, 
deleguotaisiais aktais nustato kriterijus, 
apibrėžiančius, kada veikla laikoma 
pagalbine pagrindinei veiklai tos veiklos 
srities lygmeny ir kada veikla vykdoma 
atsitiktinai.
[...]
Deleguotųjų aktų projektus parengia 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija.“

Or. en
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Pakeitimas 405
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) Po 4 straipsnio 2 dalies įterpiama ši 
nauja dalis:
„2a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 dalyje 
nustatytų apibrėžčių įvairių elementų, bei 
2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/2006, 
įgyvendinančio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl 
investicinėms įmonėms taikomų apskaitos 
dokumentų tvarkymo reikalavimų, 
informacijos apie sandorius pateikimo, 
rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti 
finansinėmis priemonėmis ir toje 
direktyvoje apibrėžtų sąlygų,1 2 
straipsnyje ir 2006 m. rugpjūčio 10 d. 
Komisijos direktyvos 2006/73/EB, kuria 
įgyvendinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl 
investicinių įmonių organizacinių 
reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje 
direktyvoje apibrėžti terminai2, 2 
straipsnyje nustatytų apibrėžčių įvairių 
elementų taikymo sąlygos, projektus. 
Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.“
OL L 241, 2006 9 2, p. 1.
OL L 241, 2006 9 2, p. 26.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas, EVPRI parengus techninių standartų projektus, 
turėtų būti palengvintas vienodas FPRD direktyvos taikymas.

Pakeitimas 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2004/39/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės įsteigia visų investicinių 
įmonių registrą. Šis registras turi būti 
prieinamas viešai, o jame pateikta 
informacija apie investicinės įmonės 
paslaugas ir (ar) veiklą, kurioms buvo 
išduotas leidimas. Jis reguliariai 
atnaujinamas. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu …/… įsteigta 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija sudaro visų Bendrijos 
investicinių įmonių sąrašą. Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija tą 
sąrašą skelbia ir nuolat atnaujina.

3. Valstybės narės registruoja visas 
investicines įmones, kurios teikia 
paslaugas arba vykdo veiklą tų valstybių 
narių įgaliojimų srityje. Nuolat 
atnaujinamas tokių įmonių sąrašas 
perduodamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu …/… įsteigtai 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai. Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija sukuria visų Europos 
Sąjungos investicinių įmonių registrą. Šis 
registras turi būti prieinamas viešai, o jame 
pateikta informacija apie investicinės 
įmonės paslaugas ir (ar) veiklą, kurioms 
buvo išduotas leidimas. Jis reguliariai 
atnaujinamas.

Jei kompetentinga institucija atšaukia 
leidimą veiklai pagal 8 straipsnio b–d 
punktus, informacija apie atšaukimą 
registre skelbiama dvejus metus.

Or. en
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Pakeitimas 407
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2004/39/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų šiam leidimui 
išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo 
sąlygos, projektus.

"4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą 
ir vienodą šio straipsnio, 5 straipsnio 
4 dalies, 9 straipsnio 2–4 dalių, 
10 straipsnio 1–2 dalių ir 12 straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija parengia
techninių standartų projektus. Pagal šiuos 
standartus:

a) remiantis 5 straipsnio 4 dalimi, 
nustatomi reikalavimai pagrindinei 
buveinei;
b) remiantis 7 straipsnio 2 dalimi, 
nustatoma kompetentingoms institucijoms 
teiktina informacija;
c) nustatoma informacija ir parengiamos 
standartinės formos, šablonai ir 
procedūros 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse 
numatytam pranešimui pateikti;
d) nurodomi 9 straipsnio 2–4 dalyse ir 
10 straipsnio 1–2 dalyse nustatyti 
reikalavimai;
e) ir nurodomas pradinio kapitalo 
reikalavimas, nustatytas 12 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 408
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2004/39/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų šiam leidimui 
išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo 
sąlygos, projektus.

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, kuriuose 
išsamiai nurodomi šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje 
nustatyti reikalavimai dėl šio leidimo 
išdavimo informavimo, formų, šablonų, 
kriterijų ir procedūrų, projektus.

Or. en

Pakeitimas 409
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2004/39/EB
7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų šiam leidimui išduoti 
ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, 

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų šiam leidimui išduoti 
ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, 
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projektus. projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas, EVPRI parengus techninių standartų projektus, 
turėtų būti palengvintas vienodas FPRD direktyvos taikymas.

Pakeitimas 410
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2004/39/EB
10a straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 
informacija, kurios reikia 1 dalyje nurodyto 
įsigijimo vertinimui atlikti, ir su 
10 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitinkamų 
kompetentingų institucijų konsultavimosi 
proceso variantais, projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

8. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą 
ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija gali parengti techninių standartų, 
pagal kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, 
susijusios su informacija, kurios reikia 
1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui 
atlikti, su 4 dalyje nurodytais 
prieštaravimo dėl įsigijimo kriterijais, ir su 
10 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitinkamų 
kompetentingų institucijų konsultavimosi 
proceso variantais, projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 411
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
13 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 13 straipsnis papildomas šia dalimi:
„10a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 6–8 
dalių, šios Direktyvos 18 straipsnio 1–2 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 7 ir 8 straipsnių ir 
Komisijos direktyvos 2006/73/EB 16–20 ir 
51 straipsnių taikymo sąlygos, projektus. 
Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas, EVPRI parengus techninių standartų projektus, 
turėtų būti palengvintas vienodas FPRD direktyvos taikymas.

Pakeitimas 412
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
19 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 19 straipsnio 10 dalies pirmos 
pastraipos įžanginė frazė pakeičiama taip:
„10. Siekdama užtikrinti investuotojų 
apsaugą ir vienodą 1–8 dalių taikymą, 
Komisija, remdamasi 64, 64a ir 
64b straipsniais, deleguotaisiais aktais 
užtikrina, kad investicinės įmonės, 
teikdamos investicines ar papildomas 
paslaugas savo klientams, laikytųsi jose 
nustatytų principų. Šiais deleguotaisiais 
aktais atsižvelgiama į:“

Or. en

Pakeitimas 413
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 d punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
19 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) 19 straipsnyje po 10 dalies įterpiamas 
ši dalis:
„10a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 4–7 
dalių ir Komisijos direktyvos 2006/73/EB 
35–39 straipsnių taikymo sąlygos, 
projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas, EVPRI parengus techninių standartų projektus, 
turėtų būti palengvintas vienodas FPRD direktyvos taikymas.

Pakeitimas 414
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 e punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
21 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e) 21 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–5 
dalių ir Komisijos direktyvos 2006/73/EB 
44–46 straipsnių taikymo sąlygos, 
projektus. Institucija iki 2015 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus."

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 414 pakeitimo.
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Pakeitimas 415
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 f punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f) 22 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 2 dalies 
ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 31 straipsnio taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 414 pakeitimo.

Pakeitimas 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 g punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3g) 23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
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„Valstybės narės, kurios nusprendžia,
kad investicinėms įmonėms leidžiama 
paskirti draudimo agentus, siunčia 
sistemingai atnaujinamą visų draudimo 
agentų sąrašą Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijai. Europos 
institucija parengia visų Europos 
Sąjungos draudimo agentų viešą registrą, 
kuris nuolat atnaujinamas ir skelbiamas 
internete, siekiant nemokamai suteikti 
informaciją.“

Or. en

Pakeitimas 417
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 h punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
23 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h) 23 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa 
pakeičiama taip:
„Registras reguliariai atnaujinamas. Jis 
skelbiamas internete ir juo galima 
naudotis viešai, siekiant gauti 
informacijos.
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija parengia visų investicinių 
įmonių paskirtų draudimo agentų sąrašą. 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija tą sąrašą paskelbia savo 
interneto svetainėje ir nuolat jį 
atnaujina.“

Or. en
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Pakeitimas 418
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 i punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
27straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3i) 27 papildomas šia dalimi:
„7a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–6 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 21–26 straipsnių taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti vienodas veiklos sąlygas, EVPRI parengus techninių standartų projektus, 
turėtų būti palengvintas vienodas FPRD direktyvos taikymas.

Pakeitimas 419
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 j punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3j) 28 straipsnis papildomas šia dalimi:
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„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–2 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių 
taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 
2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.

Pakeitimas 420
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 k punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3k) 29 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–2 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 17–20, 29–30 ir 32–34 
straipsnių taikymo sąlygos, projektus. 
Institucija iki 2015 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.
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Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.

Pakeitimas 421
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 l punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3l) 30 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–2 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių 
taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 
2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.
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Pakeitimas 422
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 39 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos d punkto taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.

Pakeitimas 423
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
42 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) 42 straipsnis papildomas šia dalimi:
„7a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
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vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos 1 dalies taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.

Pakeitimas 424
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
44 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) 44 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos 1 dalies ir Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1287/2006 17–20, 
29–30 ir 32–34 straipsnių taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija iki 2015 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en
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Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.

Pakeitimas 425
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 d punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
45 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d) 45 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Siekdama atsižvelgti į pokyčius 
finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1–2 
dalių ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 27–30 ir 32–34 straipsnių 
taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 
2015 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Toks pat, kaip ir 419 pakeitimo.
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Pakeitimas 426
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) 51 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši 
dalis:
„2a. Valstybės narės praneša Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai 
apie administracines priemones ar 
sankcijas, nustatytas pagal šio straipsnio 
1–2 dalis.“

Or. en

Pakeitimas 427
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 8 d punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
56 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d) 56 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Siekdama užtikrinti nuoseklų 
derinimą ir vienodą 1–2 dalių taikymą, 
Komisija, remdamasi 64, 64a ir 
64b straipsniais, deleguotaisiais aktais 
apibrėžia kompetentingų institucijų 
pareigas bendradarbiauti ir nustato
kriterijus, leidžiančius spręsti, ar 
reguliuojamos rinkos veikla 
priimančioje valstybėje narėje gali būti
laikoma ypač reikšminga vertybinių 
popierių rinkos veikimui ir investuotojų 
apsaugai toje priimančiojoje valstybėje 
narėje [...].“
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Or. en

Pakeitimas 428
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2004/39/EB
56 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 
1 ir 2 dalyse nurodyta kompetentingų 
institucijų pareiga bendradarbiauti ir pagal 
2 dalį sudaromų bendradarbiavimo 
susitarimų turiniu, projektus, įskaitant 
standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

6. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 
1 ir 2 dalyse nurodytos kompetentingų 
institucijų pareigos bendradarbiauti 
praktinio įgyvendinimo klausimais ir 
pagal 2 dalį sudaromų bendradarbiavimo 
susitarimų turiniu, projektus, įskaitant 
standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

Or. en

Pakeitimas 429
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 10 punkto b papunktis
Direktyva 2004/39/EB
57 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos kompetentingų institucijų 
pareigos bendradarbiauti atliekant 
priežiūrą, vykdant patikras vietoje ir 
tyrimus taikymo sąlygos, projektus.

2. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos procedūros, susijusios su
kompetentingų institucijų pareiga
bendradarbiauti atliekant priežiūrą, 
vykdant patikras vietoje ir tyrimus, 
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projektus.

Or. en

Pakeitimas 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 14 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/39/EB
64 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14c) Po 64a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„64b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en
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Pakeitimas 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/109/EB
4 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c) 4 straipsnio 2 dalyje po a punkto 
įterpiamas šis punktas:
„aa) kiekvienos valstybės atskiras 
finansinių ataskaitų rinkinio 
atskleidimas;“

Or. en

Pakeitimas 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2 n punktas (naujas)
Direktyva 2004/109/EB
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2n) 25 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši 
dalis: 
„2a. Kompetentingos institucijos, 
siekdamos atlikti šioje direktyvoje 
numatytas pareigas savo iniciatyva arba 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijai pareikalavus, jai ir kitoms 
kompetentingoms institucijoms suteikia 
visą aktualią ir reikalingą informaciją.“

Or. en
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Pakeitimas 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 3 h punktas (naujas)
Direktyva 2004/109/EB
27 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h) Po 27a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„27b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en
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Pakeitimas 434
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2005/60/EB
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybės narės informuoja viena 
kitą, EPI ir Komisiją apie atvejus, kai 
jos mano, jog trečioji valstybė atitinka 1 
dalies b punkte nustatytas sąlygas. EPI 
skelbia lygiaverčius reikalavimus 
taikančių šalių sąrašą savo interneto 
svetainėse.“

Or. en

Pakeitimas 435
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/60/EB
41 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 41 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:
„2. Kai pateikiama nuoroda į šią 
straipsnio dalį, yra taikomi Sprendimo 
1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio 
nuostatas ir su sąlyga, kad pagal šią 
procedūrą priimtos [...] priemonės 
nepakeis esminių šios direktyvos 
nuostatų.“

Or. en



PE439.899v01-00 52/88 AM\809041LT.doc

LT

Pakeitimas 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 2 m punktas (naujas)
Direktyva 2005/60/EB
41 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2m) Po 41a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„41b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en
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Pakeitimas 437
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
17 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 17 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ea) padarė rimtą ir sistemingą Europos 
Sąjungos ar nacionalinės teisės pažeidimą 
EBI ir kompetentingų institucijų 
atžvilgiu.“

Or. en

Pakeitimas 438
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2006/48/EB
28 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti 
vienodą pranešimo elektroninėmis 
priemonėmis tvarką, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šiame straipsnyje nurodytos 
informacijos ir jos perdavimo proceso 
taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

4. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą 
ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą,
Europos bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
sukuriama vienoda pranešimo procedūra, 
nurodoma informacija, kurią reikia 
perduoti pagal šį straipsnį, ir jos 
perdavimo saugiomis elektroninėmis 
priemonėmis procesas, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Or. en



PE439.899v01-00 54/88 AM\809041LT.doc

LT

Pakeitimas 439
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2006/48/EB
42a straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių 
laikotarpiui kompetentinga institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento 
.../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos 
priežiūros institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Dviejų mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių 
laikotarpiui po prašymo pagal pirmą 
pastraipą gavimo kuri nors suinteresuota 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos laukia, 
kol Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą, kuriuo šis 
klausimas būtų išspręstas užtikrinant 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymąsi, ir 
priima galutinį sprendimą, atitinkantį 
Institucijos sprendimą. Institucijos 
sprendimu nepakeičiamas valstybės narės 
kompetentingų institucijų rizikos ribojimo 
vertinimas. Dviejų mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus tam dviejų mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2006/48/EB
42a straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių 
laikotarpiui kompetentinga institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento 
.../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos 
priežiūros institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Dviejų mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių 
laikotarpiui po prašymo pagal pirmą 
pastraipą gavimo kuri nors suinteresuota 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos laukia, 
kol Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą, kuriuo šis 
klausimas būtų išspręstas užtikrinant ES 
teisės aktų laikymąsi, ir priima galutinį 
sprendimą, atitinkantį Institucijos 
sprendimą. Dviejų mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus tam dviejų mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 441
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2006/48/EB
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Europos bankininkystės 
institucija gali sudaryti bendradarbiavimo 
sutartis, kuriomis būtų numatytas 
keitimasis informacija su trečiųjų šalių 
kompetentingomis institucijomis, su 
trečiųjų šalių institucijomis ar organais, 
kaip numatyta 47 straipsnyje ir 
48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai 
informacijai taikomos profesinės paslapties 

Valstybės narės ir Europos bankininkystės 
institucija, remdamosi Reglamento 
.../...[EBI], 18 straipsniu, gali sudaryti 
bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų 
numatytas keitimasis informacija su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijomis, su trečiųjų šalių 
institucijomis ar organais, kaip numatyta 
47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, 
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garantijos ne mažesnės už numatytas 
44 straipsnio 1 dalyje.

jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos 
profesinės paslapties garantijos ne 
mažesnės už numatytas 44 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 442
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 11 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a) 46 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„Informacija, kuria keičiamasi pagal 
pirmą dalį, neatskleidžiama be tiesioginio 
ją perdavusių kompetentingų institucijų 
sutikimo ir tik institucijų sutikime 
nurodytais tikslais.“

Or. en

Pakeitimas 443
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
 63a straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir 
priežiūros praktikos konvergenciją,
Europos bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų priemonių reglamentavimo 
nuostatų taikymo sąlygos, projektus. 

6. Europos bankininkystės institucija 
parengia šio straipsnio 1 dalyje ir 57 
straipsnio a punkte nurodytų priemonių 
priežiūros praktikos konvergencijos gaires 
ir stebi jų taikymą. Iki 2014 m. gruodžio 
31 d. Komisija peržiūri šio straipsnio 
taikymą ir apie tai praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai, kartu pateikdama 
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Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

visus tinkamus pasiūlymus, kaip užtikrinti 
nuosavų lėšų kokybę.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 
8 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
gairių projektus

Europos bankininkystės institucija taip 
pat skelbia 57 straipsnio pirmosios 
pastraipos a punkte nurodytų priemonių 
taikymo gaires.
Europos bankininkystės institucija stebi 
pirmoje pastraipoje nurodytų techninių 
standartų taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Kyla abejonių dėl siūlomos mišraus kapitalo komponentų apibrėžimo taikymo konvergencijos. 
Norint nustatyti protingus tinkamus standartus, techniniuose standartuose turėtų būti 
apsvarstyti konkretūs bendrovių, nemokumo klausimai ir kiekvienos valstybės narės mokesčių 
teisės tvarka. Tačiau tai vargu ar įmanoma, nebent jei būtų parengtas labai bendras 
reglamentas. Tačiau tokiu reglamentu nebūtų galima nustatyti išsamesnių nuostatų, nei 
Kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD), taigi nebūtų sukurta jokia pridėtinė vertė.

Pakeitimas 444
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2006/48/EB
74 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams 
pateikti kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas, dažnumą, 
kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą 
šios direktyvos taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos iki 
2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos 

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams 
pateikti kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas ir dažnumą,
vieną IT kalbą ir vienodas informacijos 
teikimo datas. Informaciją turi būti 
galima pateikti bet kuria oficialiąja 
Europos Sąjungos kalba.  Siekdama 
užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 
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vienodos informacijos teikimo formos,
dažnumas, kalba ir datos, projektus. 
Informacijos teikimo formos atitinka 
kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.

šios direktyvos taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos iki 
2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos 
vienodos informacijos teikimo formos ir
dažnumas, viena IT kalba ir vienodos 
informacijos teikimo datos, projektus. 
Informacijos teikimo formos atitinka 
kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“

Komisija Reglamento .../... [EBI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“

Or. de

Pakeitimas 445
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2006/48/EB
81 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos bankininkystės 
institucija, pasitarusi su Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija, parengia
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos kredito rizikos vertinimo 
metodikos taikymo sąlygos, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir
vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, 
Europos bankininkystės institucija, 
pasitarusi su Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija, pasiūlo techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos kredito 
rizikos vertinimo metodikos taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija ne vėliau 
kaip iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Or. de
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Pakeitimas 446
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2006/48/EB
97 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos bankininkystės 
institucija, pasitarusi su Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija, parengia
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos kredito rizikos vertinimo 
metodikos taikymo sąlygos, projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą ir 
vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, 
Europos bankininkystės institucija, 
pasitarusi su Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija, pasiūlo techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos kredito 
rizikos vertinimo metodikos taikymo 
sąlygos, projektus. Institucija ne vėliau 
kaip iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Or. de

Pakeitimas 447
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2006/48/EB
110 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės numato, kad 
informacija teikiama bent du kartus per 
metus. Kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas, dažnumą, 
kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą 
direktyvos taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos iki 
2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos 
vienodos informacijos teikimo formos,
dažnumas, kalba ir datos, projektus. 
Informacijos teikimo formos atitinka 

(2) Valstybės narės numato, kad 
informacija teikiama bent du kartus per 
metus. Kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas ir dažnumą, 
vieną IT kalbą ir vienodas informacijos 
teikimo datas. Informaciją turi būti 
galima pateikti bet kuria oficialiąja 
Europos Sąjungos kalba. Siekdama 
užtikrinti nuoseklų derinimą ir vienodą 
direktyvos taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos iki 
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kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.

2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos 
vienodos informacijos teikimo formos ir
dažnumas, viena IT kalba ir vienodos 
informacijos teikimo datos, projektus. 
Informacijos teikimo formos atitinka 
kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.

Or. de

Pakeitimas 448
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2006/48/EB
124 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos 
ir bendra rizikos vertinimo tvarka, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai. Komisija Reglamento 
.../... [EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninių standartų projektus. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2006/48/EB
124 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos
ir bendra rizikos vertinimo tvarka, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos 
ir bendra rizikos vertinimo tvarka ir 
metodai, projektus. Institucija iki 2014 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „procedūra“ neapima visų 124 straipsnio 1 dalyje nustatytų aspektų; jame nurodyti 
„susitarimai, strategijos, procesai ir mechanizmai“. Jei techniniai standartai apims tik 
„procedūrą“, bus palikta nemažai vietos laisvam aiškinimui ir tai padarys neigiamą poveikį 
techninių nuostatų derinimui pagal antrąjį ramstį, kuriuo siekiama sukurti bendras taisykles.

Pakeitimas 450
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2006/48/EB
124 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos 
ir bendra rizikos vertinimo tvarka, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos 
ir bendra rizikos vertinimo tvarka ir 
metodai, projektus. Institucija iki 2014 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.

Or. en
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Pagrindimas

Terminas „procedūra“ neapima visų 124 straipsnio 1 dalyje nustatytų elementų; jame 
nurodyti „susitarimai, strategijos, procesai ir mechanizmai“. Jei techniniai standartai apims 
tik „procedūrą“, bus palikta nemažai vietos laisvam aiškinimui ir tai padarys neigiamą 
poveikį techninių nuostatų derinimui pagal antrąjį ramstį, kuriuo siekiama sukurti bendras 
taisykles.

Pakeitimas 451
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Jeigu kuri nors kompetentinga 
institucija perdavė pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose nurodytą klausimą 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../...[EBI] 11 
straipsnyje, ta kompetentinga institucija 
laukia Europos bankininkystės 
institucijos sprendimo ir pagal jį priima 
savo sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.
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Pakeitimas 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Jeigu kuri nors kompetentinga 
institucija perdavė pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose nurodytą klausimą 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../...[EBI] 11 
straipsnyje, ta kompetentinga institucija 
laukia Europos bankininkystės 
institucijos sprendimo ir pagal jį priima 
savo sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pakeitimas 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
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„Jeigu kuri nors kompetentinga 
institucija perdavė pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose nurodytą klausimą 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../...[EBI] 11 
straipsnyje, ta kompetentinga institucija 
laukia Europos bankininkystės 
institucijos sprendimo ir pagal jį priima 
savo sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą priežiūros institucijų peržiūros procesą ir bendro rizikos įvertinimo 
taikymą, ginčų sprendimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apimti sritis, kuriose pagal 
atitinkamus teisės aktus reikalaujama „bendradarbiavimo ar derinimo“.

Pakeitimas 454
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Jeigu kuri nors kompetentinga 
institucija perdavė pirmos pastraipos a, b 
ir c punktuose nurodytą klausimą 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../...[EBI] 11 
straipsnyje, ta kompetentinga institucija 
laukia Europos bankininkystės 
institucijos sprendimo ir pagal jį priima 
savo sprendimą.“

Or. en

Pagrindimas

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
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disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pakeitimas 455
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos a 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija patvirtina 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos derinimo ir bendradarbiavimo 
proceso 22, 123 ir 124 straipsnių taikymo 
atžvilgiu, taikymo sąlygos, projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priežiūros institucijoms pateikti gaires dėl bendradarbiavimo ir derinimo vykdymo 
srityse, kurioms taikomi 22, 123 ir 124 straipsniai, Europos bankininkystės institucija 
parengia techninius standartus. Tokiais standartais bus palengvintas priežiūros institucijų 
bendradarbiavimas ir derinimas. 

Pakeitimas 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos a 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija patvirtina 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos derinimo ir bendradarbiavimo 
proceso 22, 123 ir 124 straipsnių taikymo 
atžvilgiu, taikymo sąlygos, projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priežiūros institucijoms pateikti gaires dėl bendradarbiavimo ir derinimo vykdymo 
srityse, kurioms taikomi 22, 123 ir 124 straipsniai, Europos bankininkystės institucija 
parengia techninius standartus. Tokiais standartais bus palengvintas priežiūros institucijų 
bendradarbiavimas ir derinimas. 

Pakeitimas 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos a 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija patvirtina 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos derinimo ir bendradarbiavimo 
proceso 22, 123 ir 124 straipsnių taikymo 
atžvilgiu, taikymo sąlygos, projektus.“

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą priežiūros institucijų peržiūros procesą ir bendro rizikos įvertinimo 
taikymą, ginčų sprendimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apimti sritis, kuriose pagal 
atitinkamus teisės aktus reikalaujama „bendradarbiavimo ar derinimo“. 

Pakeitimas 458
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22d) 129 straipsnyje 1 dalyje po pirmos a 
pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija patvirtina 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos derinimo ir bendradarbiavimo 
proceso 22, 123 ir 124 straipsnių taikymo 
atžvilgiu, taikymo sąlygos, projektus.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant priežiūros institucijoms pateikti gaires dėl bendradarbiavimo ir derinimo vykdymo 
srityse, kurioms taikomi 22, 123 ir 124 straipsniai, Europos bankininkystės institucija 
parengia techninius standartus. Tokiais standartais bus palengvintas priežiūros institucijų 
bendradarbiavimas ir derinimas. 

Pakeitimas 459
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 23 punkto antra pastraipa
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija atideda 
sprendimo priėmimą ir laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą siekdama taip 
išspręsti klausimą, kad būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymasis, 
ir tada konsoliduotos priežiūros institucija 
priima galutinį sprendimą, atitinkantį 
Institucijos sprendimą. Remiantis 
atsargumo principu, Institucijos 
sprendimu nepakeičiamas papildomas 
konsoliduotos priežiūros institucijos 
rizikos ribojimo vertinimas. Šešių mėnesių 
laikotarpis laikomas tame reglamente 
numatytu taikinimo terminu. Europos 
bankininkystės institucija sprendimą priima 
per mėnesį. Pasibaigus šešių mėnesių 
laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą 
klausimas Institucijai neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 23 punkto antra pastraipa
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
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institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

konsoliduotos priežiūros institucija atideda 
sprendimo priėmimą ir laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą siekdama taip 
išspręsti klausimą, kad būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymasis, 
ir tada konsoliduotos priežiūros institucija 
priima galutinį sprendimą, atitinkantį 
Institucijos sprendimą. Remiantis 
atsargumo principu, Institucijos 
sprendimu nepakeičiamas papildomas 
konsoliduotos priežiūros institucijos 
rizikos ribojimo vertinimas, tačiau tuo 
sprendimu turi būti vadovaujamasi. Šešių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 461
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 23 punkto antra pastraipa
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija laukia, 
kol Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą, ir veikia 
vadovaudamasi tuo sprendimu. Šešių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
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taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 462
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija atideda 
sprendimo priėmimą ir laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą siekdama taip 
išspręsti klausimą, kad būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymasis, 
ir tada konsoliduotos priežiūros institucija 
priima galutinį sprendimą, atitinkantį 
Institucijos sprendimą. Remiantis 
atsargumo principu, Institucijos 
sprendimu nepakeičiamas papildomas 
konsoliduotos priežiūros institucijos 
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rizikos ribojimo vertinimas. Keturių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija atideda 
sprendimo priėmimą ir laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą siekdama taip 
išspręsti klausimą, kad būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymasis, 
ir tada konsoliduotos priežiūros institucija 
priima galutinį sprendimą, atitinkantį 
Institucijos sprendimą. Remiantis 
atsargumo principu, Institucijos 
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sprendimu nepakeičiamas papildomas 
konsoliduotos priežiūros institucijos 
rizikos ribojimo vertinimas. Keturių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 464
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija laukia, 
kol Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą, ir veikia 
vadovaudamasi tuo sprendimu. Keturių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
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arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 465
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto c papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimą dėl 123–124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo 
individualiai arba iš dalies konsoliduotai, 
deramai atsižvelgdamos į konsoliduotos 
priežiūros institucijos pareikštas nuomones 
ir išlygas, priima atitinkamos 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
ES patronuojančios kredito įstaigos arba 
ES patronuojančios finansų 
kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės 
patronuojamųjų įmonių priežiūrą. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
konsoliduotos priežiūros institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento 
.../... [EBI] 11 straipsnyje, kompetentingos 
institucijos laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamosi tuo 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Sprendimą dėl 123–124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo 
individualiai arba iš dalies konsoliduotai, 
deramai atsižvelgdamos į konsoliduotos 
priežiūros institucijos pareikštas nuomones 
ir išlygas, priima atitinkamos 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
ES patronuojančios kredito įstaigos arba 
ES patronuojančios finansų 
kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės 
patronuojamųjų įmonių priežiūrą. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
kompetentingos institucijos atideda 
sprendimo priėmimą ir laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą siekdama taip 
išspręsti klausimą, kad būtų užtikrintas 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymasis, 
ir tada kompetentingos institucijos priima 
galutinį sprendimą, atitinkantį Institucijos 
sprendimą. Remiantis atsargumo 
principu, Institucijos sprendimu 
nepakeičiamas papildomas konsoliduotos 
priežiūros institucijos rizikos ribojimo 
vertinimas. Keturių mėnesių laikotarpis 
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laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 466
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto c papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimą dėl 123–124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo 
individualiai arba iš dalies konsoliduotai, 
deramai atsižvelgdamos į konsoliduotos 
priežiūros institucijos pareikštas nuomones 
ir išlygas, priima atitinkamos 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
ES patronuojančios kredito įstaigos arba 
ES patronuojančios finansų 
kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės 
patronuojamųjų įmonių priežiūrą. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
konsoliduotos priežiūros institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento 
.../... [EBI] 11 straipsnyje, kompetentingos 
institucijos laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamosi tuo 
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį. 
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Sprendimą dėl 123–124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo 
individualiai arba iš dalies konsoliduotai, 
deramai atsižvelgdamos į konsoliduotos 
priežiūros institucijos pareikštas nuomones 
ir išlygas, priima atitinkamos 
kompetentingos institucijos, atsakingos už 
ES patronuojančios kredito įstaigos arba 
ES patronuojančios finansų 
kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės 
patronuojamųjų įmonių priežiūrą. „Jeigu 
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kuri nors suinteresuota kompetentinga
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../... [EBI] 11 straipsnyje, 
kompetentingos institucijos laukia, kol 
Europos bankininkystės institucija, 
remdamasi to reglamento 11 straipsnio 
3 dalimi, priims sprendimą, ir veikia 
vadovaudamosi tuo sprendimu. Keturių 
mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu. 
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
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neperduodamas.

Or. en

Pakeitimas 467
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto e papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šioje dalyje nurodyto bendro 
sprendimo priėmimo proceso taikymo 
sąlygos, susijusios su 123–124 straipsnių 
ir 136 straipsnio 2 dalies taikymu, kad 
būtų lengviau priimti bendrus 
sprendimus, projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Išbraukta.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti dešimtoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“

Or. en

Pakeitimas 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 25 punkto pirma pastraipa
Direktyva 2006/48/EB
130 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susidarius kritinei situacijai, įskaitant Susidarius galimai arba tikrai kritinei 



PE439.899v01-00 76/88 AM\809041LT.doc

LT

neigiamus pokyčius finansų rinkose, kuri 
gali kelti grėsmę rinkos likvidumui ir 
finansinės sistemos stabilumui bet kurioje 
iš valstybių narių, kurioje grupės subjektai 
yra gavę leidimus veiklai arba kurioje 
įsteigti sistemai svarbūs filialai, nurodyti 
42a straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija iš karto, kai tik praktiškai tai bus 
įmanoma padaryti, vadovaudamasi 
1 skyriaus 2 skirsniu, įspėja Europos 
bankininkystės instituciją ir 49 straipsnio 
ketvirtoje pastraipoje bei 50 straipsnyje 
nurodytas institucijas ir perduoda visą 
informaciją, kuri yra būtina vykdant jų 
užduotis. Ši prievolė taikoma visoms 125 ir 
126 straipsniuose nurodytoms 
kompetentingoms institucijoms ir 
129 straipsnio 1 dalyje nurodytai 
kompetentingai institucijai.

situacijai, įskaitant galimus neigiamus 
pokyčius finansų rinkose arba realiojoje 
ekonomikoje, kuri gali kelti grėsmę rinkos 
likvidumui ir finansinės sistemos 
stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, 
kurioje grupės subjektai yra gavę leidimus 
veiklai arba kurioje įsteigti sistemai 
svarbūs filialai, nurodyti 42a straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija iš 
karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma 
padaryti, vadovaudamasi 1 skyriaus 
2 skirsniu, įspėja Europos bankininkystės 
instituciją, Europos sisteminės rizikos 
valdybą ir kitas 49 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje bei 50 straipsnyje nurodytas 
institucijas ir perduoda visą informaciją, 
kuri yra būtina vykdant jų užduotis. Ši 
prievolė taikoma visoms 125 ir 
126 straipsniuose nurodytoms 
kompetentingoms institucijoms ir 
129 straipsnio 1 dalyje nurodytai 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 469
Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) V priedo 15–17 punktų taikymo 
sąlygos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 30 j punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30j) Po 151a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„151b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en
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Pakeitimas 471
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) 32 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Laikydamosi EBI parengtų gairių, 
kompetentingos institucijos nustato 
procedūras, kad būtų užkirstas kelias 
sąmoningam įstaigų bandymui išvengti 
papildomo kapitalo reikalavimų, 
kuriuos joms tektų įvykdyti dėl pozicijų, 
viršijančių Direktyvos 2006/48/EB 111 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus 
dydžius, jeigu šios pozicijos išlieka ilgiau 
kaip 10 dienų, laikinai atitinkamas 
pozicijas perduodant kitai bendrovei, 
kuri nebūtinai turi priklausyti tai pačiai 
grupei, ir (arba) sudarant dirbtinius 
sandorius, kurių tikslas – panaikinti 
poziciją per 10 dienų ir sukurti naują 
poziciją.
Kompetentingos institucijos praneša 
EBI, Tarybai ir Komisijai apie šias 
procedūras.
Įstaigos turi turėti sistemas, kurios 
užtikrintų, kad kompetentingos 
institucijos būtų iš karto informuojamos 
apie visus tokio pobūdžio perdavimus, 
turinčius pirmoje pastraipoje nurodytą 
poveikį.“

Or. en
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Pakeitimas 472
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 e punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e) 38 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos ir EBI artimai 
bendradarbiauja, vykdydamos šioje 
direktyvoje numatytas pareigas, ypač 
tais atvejais, kai investicinės paslaugos 
yra teikiamos laisvės teikti paslaugas 
pagrindu arba steigiant filialus.
Paprašius, kompetentingos institucijos 
suteikia vienos kitoms ir EBI
informaciją, kuri gali padėti vykdyti 
įstaigų kapitalo pakankamumo 
priežiūrą, o ypač tikrinant, kaip jos 
laikosi šioje direktyvoje išdėstytų 
taisyklių.“

Or. en

Pakeitimas 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 n punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1n) Po 42a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„42b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
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gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en

Pakeitimas 474
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2009/65/EB
7 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos papildomos
reikalavimų valdymo įmonei būtinam 
leidimui išduoti taikymo sąlygos, išskyrus 
šio straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 
sąlygas, projektus.

6. Siekdama užtikrinti nuoseklų derinimą 
ir vienodą šio straipsnio nuostatų taikymą, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija parengia techninius standartus:

a) informacijai, kuri turėtų būti pateikta 
kompetentingai institucijai valdymo 
įmonei būtinam leidimui išduoti;
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b) nustatant informavimo turinį ir 
standartines formas, šablonus ir tvarką 
informuojant apie šiame straipsnyje 
nustatytos veiklos programą; ir
c) asmenų, dirbančių valdymo įmonėje 
reputacijai ir patirčiai įvertinti.

Or. en

Pakeitimas 475
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/65/EB
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
procedūromis, tvarka, struktūriniais ir 
organizaciniais reikalavimais, taikymo 
sąlygos, projektus.

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų procedūrų, tvarkos, struktūrinių 
ir organizacinių reikalavimų taikymo 
sąlygos, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en
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Pakeitimas 476
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2009/65/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 1 dalies a–c punktuose 
nurodytais kriterijais, principais ir 
veiksmais, taikymo sąlygos, projektus.

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 2 dalies a–c punktuose 
nurodytais kriterijais, principais ir 
veiksmais, taikymo sąlygos, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 477
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/65/EB
43 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos 
informacijos turiniu, forma ir pateikimo 

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų, susijusių su šio 
straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos 
informacijos turiniu, forma ir pateikimo 
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būdu, taikymo sąlygos, projektus. būdu, taikymo sąlygos, projektus. 
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 478
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2009/65/EB
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
4 dalies a–c punktuose nurodytais 
kriterijais ir taisyklėmis, taikymo sąlygos, 
projektus.

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų, susijusių su 4 dalies a–
c punktuose nurodytais kriterijais ir 
taisyklėmis, taikymo sąlygos, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en
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Pakeitimas 479
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/65/EB
60 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
6 dalies a–c punktuose nurodytu 
susitarimu, priemonėmis ir procedūromis, 
taikymo sąlygos, projektus.

7. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų, susijusių su 6 dalies a–
c punktuose nurodytu susitarimu, 
priemonėmis ir procedūromis, taikymo 
sąlygos, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 480
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/65/EB
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
3 dalies a ir b punktuose nurodytu 
susitarimu ir pažeidimų rūšimis, taikymo 

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų, susijusių su 3 dalies a ir 
b punktuose nurodytu susitarimu ir 
pažeidimų rūšimis, taikymo sąlygos, 
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sąlygos, projektus. projektus.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 481
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2009/65/EB
64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 4 
dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija ir tvarka, taikymo sąlygos, 
projektus.

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų dėl 4 dalies a ir b 
punktuose nurodytos informacijos
pateikimo formos, pobūdžio ir tvarkos, 
taikymo sąlygos, projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en
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Pakeitimas 482
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2009/65/EB
78 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
3 dalyje nurodyta informacija, taikymo 
sąlygos, projektus, kuriuos tvirtina 
Komisija.

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal kuriuos,
vadovaujantis 7 dalies nuostatomis,
nustatomos Komisijos patvirtintų 
deleguotųjų aktų, susijusių su 3 dalyje 
nurodyta informacija, taikymo sąlygos, 
projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi įgyvendinimo 
aktų pagal Sutarties 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 483
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/65/EB
95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą 
93 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų projektus;
pagal šiuos techninius standartus 
nustatomos taikymo sąlygos, kuriose
nurodoma:

2. Siekdama užtikrinti vienodą 
93 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų projektus; 
techniniuose standartuose nurodoma:

a) standartinio pranešimo modelio, a) standartinio pranešimo modelio, 
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kurį KIPVPS turi naudoti pranešdamas 
informaciją pagal 93 straipsnio 1 dalį, 
forma ir turinys, įskaitant nuorodą, su 
kuriais dokumentais susijęs vertimas;

kurį KIPVPS turi naudoti pranešdamas 
informaciją pagal 93 straipsnio 1 dalį, 
forma ir turinys, įskaitant nuorodą, su 
kuriais dokumentais susijęs vertimas;

b) standartinio pažymos modelio, kurį 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turi naudoti pagal 93 straipsnio 3 dalį, 
forma ir turinys;

b) standartinio pažymos modelio, kurį 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turi naudoti pagal 93 straipsnio 3 dalį, 
forma ir turinys;

c) kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija ir elektroninių ryšių naudojimo 
tvarka, teikiant pranešimus pagal 93 
straipsnio nuostatas.

c) kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija ir elektroninių ryšių naudojimo 
tvarka, teikiant pranešimus pagal 93 
straipsnio nuostatas.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija, vadovaudamasi deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgyvendinimo tvarka, gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Or. en

Pakeitimas 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 20 e punktas (naujas)
Direktyva 2009/65/EB
112 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20e) Po 112a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„112b straipsnis
Prieštaravimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba per 
keturis mėnesius nuo pranešimo dienos 
gali pareikšti prieštaravimą deleguotajam 
aktui. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
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nepareiškia prieštaravimo deleguotajam 
aktui, šis aktas įsigalioja jame nurodytą 
dieną. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimą 
deleguotajam aktui, jis neįsigalioja.
3. Siekiant paspartinti deleguotojo akto 
patvirtinimą, jei reikia, Europos 
Parlamentas ir Taryba, gavę prašymą iš 
Komisijos, pagal ankstyvo 
neprieštaravimo procedūrą ir visiškai 
pagrįstais atvejais, gali nuspręsti 
sutrumpinti pirmoje pastraipoje nurodytą 
keturių mėnesių laikotarpį.“

Or. en


