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Pakeitimas 305
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis 
atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 
ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko 
teisiškai privalomų aktų ir 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų arba juos
taiko tokiu būdu, kad pažeidžia Europos 
Sąjungos teisę, visų pirma neužtikrina, kad 
finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis 
atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 
ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus arba juos taiko 
tokiu būdu, kad pažeidžia Europos 
Sąjungos teisę, visų pirma neužtikrina, kad 
finansų rinkų dalyvis atitiktų tuose teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 307
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis 
atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 
ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 
7 straipsnį priimtus techninius standartus,
visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų 
dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų techninių standartų taikymą Institucijai turėtų būti suteiktos 
galios nagrinėti visus tokių standartų taikymo pažeidimus.

Pakeitimas 308
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali išlaikyti Europos 
Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę 
teisę skirtumus tik jei jos atsilaiko prieš 
tam tikrą riziką. Valstybės narės užtikrina, 
kad šie skirtumai būtų pagrįsti, ir praneša 
Komisijai apie savo tam tikrus 
nacionalinius reikalavimus ir jų tolesnio 
laikymosi priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 309
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Finansų rinkų dalyviai gali pranešti 
Komisijai apie Europos Sąjungos teisės 
aktų perkėlimo į nacionalinę teisę 
skirtumus arba numanomą jų neteisingą 
taikymą.

Or. en

Pakeitimas 310
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau kompetentingų 
institucijų ar Komisijos prašymu arba savo 
iniciatyva Institucija gali ištirti tariamą
neteisingą Bendrijos teisės taikymą, 
pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai 
institucijai.

2. Vienos ar daugiau kompetentingų 
institucijų, Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos ir Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupės prašymu arba savo iniciatyva 
Institucija gali ištirti tariamą Sąjungos
teisės pažeidimą ar netaikymą, pranešusi 
apie tai susijusiai kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 311
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
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kompetentinga institucija per vieną mėnesį
neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi,
Komisija, gavusi Institucijos pranešimą 
arba savo iniciatyva gali priimti
sprendimą, kuriuo kompetentingai 
institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų 
veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos
teisės.

kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų neužtikrino Sąjungos teisės 
laikymosi, Institucija priima sprendimą,
kuriame nurodo, kaip teisingai laikytis
teisės aktų, kuriuos tiria Institucija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo įgyvendinant 
bendrą ES taisyklių sąvadą Institucijai turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti galimus Europos 
Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta nereikalingo 
Komisijos kišimosi, nes juose nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra, pagal kurią 
nacionalinėms institucijoms leidžiama ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį pagal EVPRI 
rekomendaciją.

Pakeitimas 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per vieną mėnesį
neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi, 
Komisija, gavusi Institucijos pranešimą 
arba savo iniciatyva gali priimti 
sprendimą, kuriuo kompetentingai 
institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų
veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos
teisės.

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per dvidešimt 
darbo dienų neužtikrino Sąjungos teisės 
laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos 
pranešimą arba savo iniciatyva pateikia 
oficialų įspėjimą, kuriame kompetentingai 
institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų 
veiksmų, kad būtų laikomasi Europos 
Sąjungos teisės.

Or. en
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Pakeitimas 313
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per vieną mėnesį 
neužtikrino Bendrijos teisės laikymosi,
Komisija, gavusi Institucijos pranešimą 
arba savo iniciatyva gali priimti 
sprendimą, kuriuo kompetentingai
institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų 
veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos
teisės.

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga nacionalinė institucija per 
vieną mėnesį neužtikrino Sąjungos teisės 
laikymosi, Institucija gali priimti 
sprendimą, kuriuo nacionalinei institucijai 
būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, 
kad būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucija turėtų susisiekti tiesiogiai su kompetentinga nacionaline institucija savo 
kompetencijos srityje.

Pakeitimas 314
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau 
kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija 
gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Institucija priima ne 
vėliau kaip po vieno mėnesio nuo 
rekomendacijos priėmimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo įgyvendinant 
bendrą ES taisyklių sąvadą Institucijai turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti galimus Europos 
Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta nereikalingo 
Komisijos kišimosi, nes juose nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra, pagal kurią 
nacionalinėms institucijoms leidžiama ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį pagal EVPRI 
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rekomendaciją.

Pakeitimas 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau 
kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija 
gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau 
kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija 
gali pratęsti vienu mėnesiu.

Or. en

Pakeitimas 316
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma 
sprendimo adresatų teisės būti 
išklausytiems.

Institucija užtikrina, kad būtų paisoma 
sprendimo adresatų teisės būti 
išklausytiems.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo įgyvendinant 
bendrą ES taisyklių sąvadą Institucijai turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti galimus Europos 
Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta nereikalingo 
Komisijos kišimosi, nes juose nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra, pagal kurią 
nacionalinėms institucijoms leidžiama ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį pagal EVPRI 
rekomendaciją.
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Pakeitimas 317
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Kompetentingos institucijos pateikia
Institucijai visą būtiną informaciją, kad 
būtų išvengta moralinės žalos rizikos 
problemų.

Or. en

Pakeitimas 318
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Kompetentingos institucijos pateikia
Institucijai visą būtiną informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo įgyvendinant 
bendrą ES taisyklių sąvadą Institucijai turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti galimus Europos 
Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta nereikalingo 
Komisijos kišimosi, nes juose nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta procedūra, pagal kurią 
nacionalinėms institucijoms leidžiama ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį pagal EVPRI 
rekomendaciją.
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Pakeitimas 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis 
Komisijos sprendimui įgyvendinti.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis 
Komisijos oficialiai nuomonei
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 320
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis 
Komisijos sprendimui įgyvendinti.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis 
Institucijos sprendimui įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir prisidėti prie teisinio tikrumo užtikrinimo įgyvendinant 
bendrą ES taisyklių sąvadą Institucijai turėtų būti suteikta galimybė ištaisyti galimus Europos 
Sąjungos teisės pažeidimus.
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Pakeitimas 321
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų 
sistemos veikimas ir vientisumas, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų rinkų 
dalyviams, gali priimti atskirą finansų 
rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
Bendrijos teisę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga 
institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje
nurodytos oficialios nuomonės per toje 
dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina
laiku ištaisyti padėtį, kai kompetentinga 
institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje 
būtų palaikytos ar atkurtos neutralios 
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arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų rinkų dalyviams, gali priimti 
atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą 
sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo 
įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

konkurencijos sąlygos arba užtikrintas 
sklandus finansų sistemos veikimas ir 
vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 
reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų 
rinkų dalyviams, gali priimti atskirą 
finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, 
kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal
Sąjungos teisę.

Or. en

Pakeitimas 323
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų rinkų dalyviams, gali priimti
atskirą finansų rinkų dalyviui skirtą 
sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi savo 
įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga 
institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje 
nurodyto sprendimo per toje dalyje 
nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku 
ištaisyti padėtį, kai kompetentinga 
institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje 
būtų palaikytos ar atkurtos neutralios 
konkurencijos sąlygos arba užtikrintas 
sklandus finansų sistemos veikimas ir 
vientisumas, Institucija, vadovaudamasi
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų
nuostatomis, priima atskirą finansų rinkų 
dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal
Sąjungos teisę.

Or. en
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Pagrindimas

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Pakeitimas 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį pateiktą oficialią nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 325
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą. 

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį 
priimtą sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Pakeitimas 326
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas teisines ir teismines dėl pirmiau 
aprašytos procedūros patirtas išlaidas 
Institucijos vardu padengia Komisija.

Or. en

Pakeitimas 327
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 dalį priimti sprendimai taikytini, 
jei prireiks, visoms susijusioms finansų 
įstaigoms, kurios veikia reikalavimų 
neatitinkančioje jurisdikcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, tai atvejais, kai Institucija priima atskirą sprendimą, 
skirtą finansų įstaigai, toks sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems vidaus ir 
užsienio rinkos dalyviams, veikiantiems atitinkamoje valstybėje narėje. Vadinamasis atitikties 
arba paaiškinimo principas turėtų būti taikomas veiksmams, kurių ėmėsi kompetentinga 
institucija, siekdama o ne tik laikytis Institucijos sprendimų, bet ir imtis su tais sprendimais 
susijusių paskesnių priemonių.
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Pakeitimas 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių
priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį,
turi derėti su tais sprendimais.

Imdamosi veiksmų klausimais, dėl kurių
pateikta oficiali nuomonė pagal 4 arba 
6 dalį, kompetentingos institucijos turi
laikytis atitinkamai oficialios nuomonės
arba sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 329
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, 
turi derėti su tais sprendimais.

Imdamosi veiksmų klausimais, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį,
kompetentingos institucijos turi laikytis 
šio sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, tai atvejais, kai Institucija priima atskirą sprendimą, 
skirtą finansų įstaigai, toks sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems vidaus ir 
užsienio rinkos dalyviams, veikiantiems atitinkamoje valstybėje narėje. Vadinamasis atitikties 
arba paaiškinimo principas turėtų būti taikomas veiksmams, kurių ėmėsi kompetentinga 
institucija, siekdama o ne tik laikytis Institucijos sprendimų, bet ir imtis su tais sprendimais 
susijusių paskesnių priemonių.
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Pakeitimas 330
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos ir 
finansų rinkos dalyviai nevykdė 4 ir 
6 dalyse nurodytų sprendimų.

Or. en

Pakeitimas 331
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pagal 6 dalį priimti sprendimai 
taikomi visoms atitinkamoms finansų 
įstaigoms, kurios veikia reikalavimų 
neatitinkančioje jurisdikcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima atskirą sprendimą, 
skirtą finansų įstaigai, toks sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems vidaus ir 
užsienio rinkos dalyviams, veikiantiems atitinkamoje valstybėje narėje.
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Pakeitimas 332
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Veiksmai kritinės padėties atvejais

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos Bendrijos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, Komisija savo 
iniciatyva arba gavusi Institucijos, 
Tarybos ar ESRV prašymą gali priimti 
Institucijai skirtą sprendimą, kuriame 
nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis 
pagal šį reglamentą.
2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.
3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 
2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų rinkų 
dalyviams, gali priimti atskirą finansų 
rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
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kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
tuos teisės aktus.
4. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį kompetentingų 
institucijų tuo pat klausimu priimtą 
ankstesnį sprendimą.
Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi derėti su tais sprendimais.

Or. en

Pakeitimas 333
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, Taryba, 
atitinkamai pasikonsultavusi su Komisija,
ESRV ir tam tikrais atvejais su Europos 
priežiūros institucijomis, gali priimti 
Institucijai skirtą sprendimą, kuriame 
nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
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finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV 
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, Taryba savo 
iniciatyva arba gavusi Institucijos,
Komisijos ar ESRV prašymą gali priimti 
Institucijai skirtą sprendimą, kuriame
nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 335
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad 
susidarė kritinė padėtis pagal šį 
reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, ESRV savo 
iniciatyva arba gavusi Institucijos, 
Tarybos, Europos Parlamento ar
Komisijos prašymą gali paskelbti įspėjimą, 
kad susidarė kritinė padėtis pagal šį 
reglamentą. Paskelbus šį įspėjimą 
Institucija gali be kitų reikalavimų priimti 
3 dalyje minimus atskirus sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.
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Pakeitimas 336
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, ESRV savo 
iniciatyva arba gavusi Institucijos, Europos 
Parlamento ar valstybės narės prašymą 
gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, 
kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė 
padėtis pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 337
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, ESRV gali priimti 
Institucijai skirtą sprendimą, kuriame 
nustatytų, kad susidarė kritinė padėtis 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Susidarius kritinei padėčiai ESRV turėtų galėti laisvai nuspręsti imtis skubių veiksmų. 
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Pakeitimas 338
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV 
prašymą gali priimti Institucijai skirtą
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, Komisija arba 
Institucijos pirmininkas savo iniciatyva 
arba gavę Tarybos, ESRV, Europos 
Parlamento ar suinteresuotųjų šalių 
grupės prašymą gali priimti sprendimą, 
kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė 
padėtis pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 339
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV 
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija, gavusi ESRV 
rekomendaciją, gali priimti Institucijai 
skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad 
susidarė kritinė padėtis pagal šį 
reglamentą.

Or. en
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Pagrindimas

ESRV labiausiai derėtų pranešti apie kritinę padėtį. Vis dėlto, kadangi įvertinant, ar susidarė 
kritinė padėtis, ar ne, reikalinga didelė diskrecija, remiantis Sutartimi Komisija turi būti 
teisinis subjektas, kuris priimtų galutinį sprendimą, ir jai reikėtų suteikti tokią teisę. 
Remiantis Sutartimi taip pat reikia, kad Institucijai Komisijos sprendimu būtų suteiktos 
galios, kad ji įgytų papildomų teisių, kurios jai suteikiamos pagal likusias 10 straipsnio 
nuostatas.

Pakeitimas 340
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ESRV pirmininkas, Europos 
Parlamentas ir atsakingas Komisijos 
narys ex post keičiasi nuomonėmis dėl 
ESRV parengtos išvados, kuri įsigalioja 
kuo greičiau.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad ESRV ir Komisija paaiškintų Parlamentui, kodėl, jų manymu, reikia paskelbti 
kritinę padėtį, kad į procesą būtų įtraukta demokratinė priežiūra.

Pakeitimas 341
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paskelbusi įspėjimą, Taryba iškart tuo 
pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui, ESRV, Komisijai ir Europos 
priežiūros institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 342
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu ESRV paskelbė įspėjimą pagal 
1 dalį arba Komisija ar Taryba savo 
iniciatyva arba Institucijai, Europos 
Parlamentui ar valstybei narei paprašius 
priima sprendimą, kuriame nurodo, jog 
susidarė panašios ar atitinkamos 
aplinkybės, kai nacionalinės institucijos 
turi imtis suderintų veiksmų, kad būtų 
išspręstos nepageidaujamų pokyčių 
problemos, kurios gali kelti labai didelį 
pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui 
ir vientisumui arba visos Europos 
Sąjungos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui; Institucija gali, neturėdama 
įvykdyti jokių kitų reikalavimų, priimti 
atskirus sprendimus pagal 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad 
išspręstų problemas, susijusias su bet kokia 
rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui, užtikrindama finansų rinkų 
dalyvių ir kompetentingų institucijų atitiktį 
tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en
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Pakeitimas 343
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui,
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jei ESRV mano, kad reikalingi 
suderinti nacionalinių institucijų 
veiksmai, kad būtų reaguojama į 
nepageidaujamus pokyčius, kurie gali 
sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui,
Institucija gali priimti atskirus sprendimus, 
kuriais reikalaujama, kad kompetentingos 
institucijos imtųsi būtinų veiksmų pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, 
kad išspręstų su tokiais pokyčiais 
susijusias problemas, užtikrindama finansų 
rinkų dalyvių ir kompetentingų institucijų 
atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus ES bendrą finansinių paslaugų rinką reikalingi suderinti veiksmai, kad būtų galima 
įveikti galimas kritines situacijas, nes krizė vienoje valstybėje narėje gali greitai pasklisti ir 
kitose valstybėse narėse. Taigi, reikia paaiškinti, kad galimybė Institucijai priimti sprendimus, 
tiesiogiai taikomus kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, priskirtina Institucijos kaip 
nacionalinių veiksmų tarpininkės ir koordinatorės vaidmeniui.

Pakeitimas 344
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama, kad 
susidarė kritinė padėtis, Institucija priima
atskirus sprendimus, kurių reikia norint 
užtikrinti, kad kompetentingos institucijos 
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veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

imtųsi būtinų veiksmų, ypatingą dėmesį 
skirdamos atitinkamam poveikiui 
valstybių narių biudžetui ir remdamosi 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės
aktais, kad išspręstų problemas, susijusias 
su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų 
rinkų dalyvių ir kompetentingų institucijų 
atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 345
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama, kad 
susidarė kritinė padėtis, Institucija gali 
priimti kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms skirtus sprendimus, kuriais 
reikalaujama, kad jos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en
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Pakeitimas 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama, kad 
susidarė kritinė padėtis, Institucija gali 
priimti kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms skirtus sprendimus, kuriais 
reikalaujama, kad jos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų rinkų dalyvių ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 

2. Jeigu ESRV priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal šį reglamentą ir 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus teisės aktus, kad 
išspręstų problemas, susijusias su bet kokia 
rizika, galinčia kelti pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui, užtikrindama finansų rinkų 
dalyvių ir kompetentingų institucijų atitiktį 
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teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 348
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali kelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos Europos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, 
Institucija aktyviai sudaro palankias 
sąlygas visiems veiksmams, kurių imasi 
atitinkamos nacionalinės kompetentingos 
priežiūros institucijos, arba, jei mano 
esant reikalinga, juos koordinuoja.

Or. en

Pakeitimas 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos Europos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, 
Institucija aktyviai sudaro palankias 
sąlygas visiems veiksmams, kurių imasi 
atitinkamos nacionalinės kompetentingos 
priežiūros institucijos, arba, jei mano 
esant reikalinga, juos koordinuoja.
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Or. en

Pakeitimas 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taryba peržiūri sprendimą pagal 
1 dalį atitinkamais intervalais bent kartą 
per mėnesį ir, kai tik tinkama, paskelbia, 
kad kritinė padėtis baigėsi.

Or. en

Pakeitimas 351
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taryba peržiūri sprendimą pagal 
1 dalį atitinkamais intervalais bent kartą 
per mėnesį ir, kai tik tinkama, paskelbia, 
kad kritinė padėtis baigėsi.

Or. en

Pakeitimas 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 

Išbraukta.
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2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų rinkų 
dalyviams, gali priimti atskirą finansų 
rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
tuos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 353
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo
2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų rinkų 
dalyviams, gali priimti atskirą finansų 
rinkų dalyviui skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
tuos teisės aktus.

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga 
institucija neįvykdo 2 dalyje nurodyto 
Institucijos sprendimo per toje dalyje 
nustatytą laikotarpį, Institucija, remdamasi
1 straipsnio 2 dalyje nurodytais teisės
aktais, priima atskirą finansų rinkų 
dalyviui skirtą sprendimą, kuriame 
reikalaujama imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
tuos teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant ES bendros rinkos stabilumo atskirų sprendimų, kurie tiesiogiai taikomi finansinės 
institucijoms susidarius kritinėms padėtims, apimtis neturėtų būti ribojama.
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Pakeitimas 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį kompetentingų 
institucijų tuo pat klausimu priimtą 
ankstesnį sprendimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi derėti su tais sprendimais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 356
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi derėti su tais sprendimais.

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi atitikti tuos sprendimus. Jei spendimų 
nesilaikoma, kompetentingos institucijos 
turi ESRV ir Institucijai atsiųsti tinkamą 
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raštišką pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamasis atitikties arba paaiškinimo principas skatintų kompetentingas nacionalines 
institucijas laikytis institucijų sprendimų, kuriais siekiama spręsti galimų kritinių atvejų 
problemas.

Pakeitimas 357
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei ESRV priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, ESRV peržiūri šį sprendimą 
reguliariais intervalais ir paprašius 
Institucijai, Parlamentui, Tarybai ar 
Komisijai ir, kai tinkama, paskelbia, kad 
kritinė padėtis baigėsi.   

Or. en

Pagrindimas

Pagal 10 straipsnį paskelbta kritinė padėtis turi būti atidžiai stebima. Be to, ESRV turėtų 
galėti paskelbti, kad kritinė padėtis baigėsi.  

Pakeitimas 358
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija gali atšaukti pagal 1 dalį 
priimtą savo sprendimą, gavusi Europos 
sisteminės rizikos valdybos rekomendaciją 
arba Europos Parlamento ar Tarybos 
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prašymu.

Or. en

Pagrindimas

ESRV labiausiai derėtų pranešti apie kritinės padėties pabaigą. Parlamentas ir Taryba turėtų 
galėti paprašyti paskelbti krizės laikotarpio pabaigą. Vis dėlto, kadangi įvertinant, ar 
susidarė kritinė padėtis, ar ne, reikalinga didelė diskrecija, remiantis Sutartimi Komisija turi 
būti teisinis subjektas, kuris priimtų galutinį sprendimą, ir jai reikėtų suteikti šią teisę.

Pakeitimas 359
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija peržiūri savo sprendimą 
reguliariais intervalais ir EPI, ESRV ar 
Tarybos prašymu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad iniciatyvos nustatyti susidariusią pritinę padėti turėtų galėti imtis ir EPI. 

Pakeitimas 360
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Jei susidarius kritinei padėčiai reikalingi 
skubūs veiksmai ir negalima laukti ESRV 
sprendimo, Institucija gali priimti 
visuotinai ir tiesiogiai finansų rinkų 
dalyviams taikytinus sprendimus. Apie 
šias kritinės padėties priemones 
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nedelsiant pranešama ESRV. Jei ESRV 
per 15 dienų nepatvirtina, kad susidarė 
kritinė padėtis, priemonės nustoja galioti. 

Or. en

Pagrindimas

Yra atvejų, kai priemonių reikia imtis itin skubiai ir kai būtų sudėtinga laukti, kol baigsis visa 
ESRV sprendimo priėmimo procedūra. Todėl būtų naudinga leisti Europos priežiūros 
institucijoms priimti sprendimus dėl kritinės padėties su sąlyga, kad jos nedelsdamos apie tai 
praneštų ESRV. Šie sprendimai galiotų ne ilgiau kaip dvi savaites arba tol, kol kritinę padėtį 
patvirtins ESRV. 

Pakeitimas 361
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar 
daugiau susijusių kompetentingų institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, ir nepaskiria 
pagrindinės atsakomybės grupės 
stebėtojui, Institucija savo iniciatyva ar
vienos ar daugiau susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu gali imtis 
vadovaujančio vaidmens padėdama
institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal sektorius reglamentuojančius teisės aktus pagrindinė atsakomybė priskiriama
grupės stebėtojui, svarbu paaiškinti, kad tam teikiama pirmenybė EPI galių atžvilgiu. Jei taip 
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nebūtų, kiltų painiava dėl to, kam teikiama pirmenybė – sektorius reglamentuojantiems teisės 
aktams ar EPI, kurios galios galiausiai yra numatytos sektorius reglamentuojančiuose teisės 
aktuose. 

Pakeitimas 362
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar 
daugiau susijusių kompetentingų institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija savo 
iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių 
kompetentingų institucijų prašymu imasi 
vadovaujančio vaidmens padėdama
institucijoms pasiekti susitarimą
atsižvelgdama į nacionalinius interesus ir 
laikydamasi 2–4 dalyse nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
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narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar 
daugiau susijusių kompetentingų institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija vienos ar 
daugiau susijusių kompetentingų institucijų 
prašymu gali imtis vadovaujančio 
vaidmens padėdama institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar 
bendro sprendimų priėmimo, Institucija 
vienos ar daugiau susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu gali padėti 
institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu atvejais, nurodytais 1 straipsnio 
2 dalyje minimuose teisės aktuose, 
Institucija vienos ar daugiau susijusių 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą 
2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar 
bendro sprendimų priėmimo, Institucija 
vienos ar daugiau susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu gali padėti 
institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu srityse, nurodytose 1 straipsnio 
2 dalyje minimuose teisės aktuose, 
Institucija vienos ar daugiau susijusių 
kompetentingų institucijų prašymu gali 
padėti institucijoms pasiekti susitarimą 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Pakeitimas 366
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios kompetentingos institucijos 

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios kompetentingos institucijos 
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nesusitaria, Institucija gali priimti 
sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos 
imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų 
nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal 
Bendrijos teisę.

nesusitaria, Institucija gali priimti 
sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos 
imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų 
nuo veiksmų klausimui išspręsti, ir kuris 
būtų privalomas susijusioms 
kompetentingoms institucijoms, kad būtų 
užtikrintas Europos Sąjungos teisės aktų 
laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir teisinį tikrumą bei skatinti pasitikėjimą 
priežiūros bendrijoje, Institucijos sprendimai išspręsti nesutarimus turėtų būti privalomi 
adresatui (-ams). Pagal ES teisės sistemą Institucijai neleidžiama suteikti teisės veikti savo 
nuožiūra. Todėl Institucijos teisė spręsti nesutarimus dėl priežiūros klausimų neatitinka 
Bendrijos teisės. Ta nesutarimų sprendimo teise turėtų būti siekiama užtikrinti ES teisės 
laikymąsi. 

Pakeitimas 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios kompetentingos institucijos 
nesusitaria, Institucija gali priimti 
sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos 
imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų 
nuo veiksmų klausimui išspręsti pagal 
Bendrijos teisę.

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios kompetentingos institucijos 
nesusitaria, Institucija gali priimti 
sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad jos 
imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų 
nuo veiksmų klausimui išspręsti, kad būtų 
užtikrintas Europos Sąjungos teisės aktų 
laikymasis.

Or. en
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Pakeitimas 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį nacionalinių 
priežiūros institucijų tuo pačiu klausimu 
priimtą ankstesnį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija nevykdo 
Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, 
kad finansų rinkų dalyvis laikytųsi 
reikalavimų, kurie jam tiesiogiai taikomi 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
teisės aktus, Institucija gali priimti 
finansų rinkos dalyviui skirtą atskirą 
sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad jis laikytųsi 
įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 370
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija prisidės skatinant veiksmingą 
ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų 
veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo 
kolegijose darną.

1. Priežiūros institucijų kolegijų sistema 
gali būti taikoma pagrindiniams finansų 
rinkų dalyviams Sąjungos teisės 
apibrėžtomis sąlygomis. Prireikus
Institucija prisidės skatinant veiksmingą ir 
nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų 
veikimą ir kontroliuojant Sąjungos teisės 
aktų taikymo kolegijose darną.

Or. en

Pakeitimas 371
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija prisidės skatinant veiksmingą 
ir nuoseklų priežiūros institucijų kolegijų 
veikimą ir Bendrijos teisės aktų taikymo 
kolegijose darną.

1. Institucija prisideda skatinant ir stebint
veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų
Direktyvose 2006/49/EB ir 2009/111/EB 
nurodytų priežiūros institucijų kolegijų 
veikimą ir siekia Sąjungos teisės aktų 
taikymo kolegijose darnos.

Or. en

Pagrindimas

Institucija įgaliota skatinti priežiūros nuoseklumą ir sujungimą priežiūros institucijų 
kolegijose bei priežiūros institucijų kolegijų einamąją veiklą visoje ES, kad užtikrintų 
vienodas sąlygas tarpvalstybinėms finansų įstaigoms. Ji taip pat stebi priežiūros institucijų 
kolegijų veiklą ir nustatoi nenuoseklumus. Todėl reikėtų paaiškinti, kad Institucija turėtų 
išleisti techninius standartus, gaires ir rekomendacijas kaip priemones savo įgaliojimams 
įgyvendinti.
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Pakeitimas 372
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija gali paskelbti gaires ir 
rekomendacijas, priimtas pagal 7–
8 straipsnių nuostatas, pagal kurias būtų 
suderinta priežiūros institucijų kolegijų 
vykdoma priežiūra ir praktika.

Or. en

Pagrindimas

Institucija įgaliota skatinti priežiūros nuoseklumą ir sujungimą priežiūros institucijų 
kolegijose bei priežiūros institucijų kolegijų einamąją veiklą visoje ES, kad užtikrintų 
vienodas sąlygas tarpvalstybinėms finansų įstaigoms. Ji taip pat stebi priežiūros institucijų 
kolegijų veiklą ir nustato nenuoseklumus. Todėl reikėtų paaiškinti, kad Institucija turėtų 
išleisti techninius standartus, gaires ir rekomendacijas kaip priemones savo įgaliojimams 
įgyvendinti.

Pakeitimas 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja 
priežiūros institucijų kolegijų veikloje, 
jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio 
dalyvavimo tikslais ji laikoma 
„kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta 
atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, 
gauna visą svarbią informaciją, kuria 
dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu. 

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja 
priežiūros institucijų kolegijų veikloje, 
jeigu mano, kad tai tinkama siekiant 
užtikrinti Europos interesą. Tokio 
dalyvavimo tikslais ji laikoma 
„kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta 
atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, 
gauna visą svarbią informaciją, kuria 
dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu. 

Or. en
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Pakeitimas 374
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja 
priežiūros institucijų kolegijų veikloje, 
jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio 
dalyvavimo tikslais ji laikoma 
„kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta 
atitinkamuose teisės aktuose, ir, 
paprašiusi, gauna visą svarbią informaciją, 
kuria dalijamasi su bet kuriuo kolegijos 
nariu. 

2. Institucija stebėtojo teisėmis dalyvauja 
priežiūros institucijų kolegijų veikloje, 
jeigu mano, kad tai tinkama. Tokio 
dalyvavimo tikslais ji laikoma 
„kompetentinga institucija“, kaip apibrėžta 
atitinkamuose teisės aktuose, ir gauna visą 
svarbią informaciją, kuria dalijamasi su bet 
kuriuo kolegijos nariu. 

Or. en

Pakeitimas 375
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija, atlikdama teisiškai 
įpareigojantį tarpininkės vaidmenį, turėtų 
galėti išspręsti nacionalinių priežiūros 
institucijų nesutarimus 11 straipsnyje 
nustatyta tvarka. Jei tarpvalstybiniu 
mastu veikiančios įstaigos priežiūros 
institucijos negali pasiekti susitarimo, 
Institucijai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas priimti sprendimus dėl 
priežiūros, kurie būtų tiesiogiai taikomi 
atitinkamai įstaigai.

Or. en
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Pakeitimas 376
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Naujos institucijos, atlikdamos 
teisiškai įpareigojantį tarpininkės 
vaidmenį, turėtų galėti išspręsti 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
nesutarimus 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Institucija  turėtų galėti išspręsti (besitęsiantį) dviejų priežiūros institucijų ginčą 
11 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Pakeitimas 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija gali paskelbti techninius 
standartus, gaires ir rekomendacijas 
pagal 7 ir 8 straipsnių nuostatas, 
siekdama suderinti priežiūros institucijų 
kolegijų vykdomą priežiūrą ir taikomą 
pažangiausią patirtį.

Or. en
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Pakeitimas 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Institucijos raida

Institucija keičiasi atsižvelgiant į 
pažangiausią Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis pripažintą patirtį. Kaip vienas 
iš tokių būdų, galėtų būti sukurtas naujas 
Institucijos vykdomos tiesioginės 
priežiūros lygmuo. Siekiant išvengti 
iškraipymų tarptautiniu mastu ir 
sustiprinti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, reikėtų atidžiai 
įvertinti ir apsvarstyti galimybę pradėti 
taikyti tiesioginę priežiūrą, kad būtų 
užtikrinta papildoma nauda, susijusi su 
didelių finansų įstaigų, daugelis kurių yra 
pasaulinio pobūdžio ir veikia ES, 
priežiūra. Tai, visų pirma, taikoma visoms 
didelėms finansų įstaigoms, kurios vykdo 
didmeninę bankininkystę ar teikia 
kitokias paslaugas, dėl kurių gali kilti su 
sistema susijęs pavojus vidaus rinkoje, ir 
toms sisteminėms finansų įstaigoms, 
kurios apibrėžtos ir nustatytos kaip 
tarptautinio lygmens institucijos. Šis 
klausimas toliau nagrinėjamas atliekant 
66 straipsnyje numatytą pirmąją šio 
reglamento peržiūrą, kuri vyksta ne vėliau 
kaip praėjus trejiems metams nuo jo 
įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 379
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Institucija keičiasi atsižvelgiant į 
pažangiausią Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis pripažintą patirtį. Kaip vienas 
iš tokių būdų, galėtų būti sukurtas naujas 
Institucijos vykdomos tiesioginės 
priežiūros lygmuo. Siekiant išvengti 
iškraipymų tarptautiniu mastu ir 
sustiprinti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, reikėtų atidžiai 
įvertinti ir apsvarstyti galimybę pradėti 
taikyti tiesioginę priežiūrą, kad būtų 
užtikrinta papildoma nauda, susijusi su 
didelių tarpvalstybinių bankų ir kitų 
finansų įstaigų, kurios veikia ES, 
priežiūra. Visų pirma, tai taikoma 
tarpvalstybiniams bankams, kurie gali 
kelti sistemingą riziką vidaus rinkai, ir 
kitoms sisteminėms finansų įstaigoms, 
kurios apibrėžtos ir nustatytos 
tarptautiniu lygmeniu. Šis klausimas 
toliau nagrinėjamas atliekant 
66 straipsnyje numatytą pirmąją šio 
reglamento peržiūrą, kuri vyksta ne vėliau 
kaip praėjus trejiems metams nuo jo 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išnagrinėti ir įvertinti naują Europos priežiūros institucijų sistemą, visų pirma, kiek tai 
susiję su tarpvalstybinėmis finansų įstaigomis, kurios gali kelti sistemingą pavojų vidaus 
rinkai. Nagrinėjimas turėtų prasidėti ne vėliau kaip po trejų metų.
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Pakeitimas 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 

priežiūra
Nacionalinės institucijos vykdo protingą 
ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
priežiūrą.
Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia svarbioms įstaigoms skirtą 
informacinį šabloną, kad būtų galima 
užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos 
valdymą.
Institucija, siekdama apsaugoti Europos 
indėlininkus, sudaro sąlygas geresniam 
visoje Europos Sąjungoje veikiančių 
indėlių užtikrinimo sistemų 
koordinavimui.

Or. en

Pakeitimas 381
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali
dvišaliu susitarimu perduoti užduotis ir 
pareigas kitoms kompetentingoms 
priežiūros institucijoms.

1. Valstybės narės leidžia 
kompetentingoms institucijoms dvišaliu 
susitarimu perduoti užduotis ir pareigas 
kitoms kompetentingoms priežiūros 
institucijoms, laikantis šiame straipsnyje 
nustatytų sąlygų. Valstybės narės gali 
nustatyti konkrečias nuostatas, kurios turi 
būti vykdomos, kol jų kompetentingos 
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institucijos sudarys tokius susitarimus, ir 
gali apriboti perduodamų užduočių ir 
pareigų apimtį tiek, kiek tai būtina 
veiksmingai tarpvalstybinių finansų 
įstaigų ar grupių priežiūrai. 

Or. en

Pakeitimas 382
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali dvišaliu 
susitarimu perduoti užduotis ir pareigas 
kitoms kompetentingoms priežiūros 
institucijoms. 

1. Kompetentingos institucijos gali 
tarpusavio susitarimu perduoti užduotis ir 
pareigas kitoms kompetentingoms 
priežiūros institucijoms. 

Or. en

Pakeitimas 383
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija palengvina užduočių ir 
pareigų perdavimą tarp kompetentingų 
institucijų, nustatydama užduotis ir 
pareigas, kurios gali būti perduotos arba 
vykdomos bendrai, ir skatindama 
vadovautis gerąja patirtimi. 

2. Institucija palengvina užduočių ir 
pareigų perdavimą tarp kompetentingų 
institucijų, nustatydama užduotis ir 
pareigas, kurios gali būti perduotos arba 
vykdomos bendrai, ir skatindama 
vadovautis gerąja patirtimi bei rengdama 
atitinkamas daugiašales sistemas. 

Or. en
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Pakeitimas 384
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija palengvina užduočių ir 
pareigų perdavimą tarp kompetentingų 
institucijų, nustatydama užduotis ir 
pareigas, kurios gali būti perduotos arba 
vykdomos bendrai, ir skatindama 
vadovautis gerąja patirtimi. 

2. Institucija skatina ir palengvina 
užduočių ir pareigų perdavimą tarp 
kompetentingų institucijų, nustatydama 
užduotis ir pareigas, kurios gali būti 
perduotos arba vykdomos bendrai, ir 
skatindama vadovautis gerąja patirtimi. 

Or. en

Pakeitimas 385
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perdavus pareigas perskirstoma 
kompetencija, nustatyta 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytuose teisės aktuose. 
Institucijos, kuriai perduodamos pareigos, 
valstybės teisė reglamentuoja procedūrą, 
vykdymo užtikrinimą ir administracinę bei 
teisminę peržiūrą, susijusią su 
perduodamomis pareigomis.

Or. en

Pagrindimas

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
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the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Pakeitimas 386
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija, pasitelkdama tinkamas 
priemones, skelbia visus kompetentingų 
institucijų sudarytus perdavimo 
susitarimus, kad užtikrintų atitinkamą visų 
susijusių šalių informavimą. 

Institucija, pasitelkdama tinkamas 
priemones, skelbia visus kompetentingų 
institucijų sudarytus perdavimo 
susitarimus, kad užtikrintų atitinkamą visų 
susijusių šalių informavimą. Šiuose 
susitarimuose nurodomos atitinkamos 
dalyvaujančių kompetentingų institucijų 
pareigos.

Or. en

Pakeitimas 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Institucija valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms gali 
perduoti užduotis ir pareigas, susijusias 
su 12a straipsnyje nurodytų ES lygmeniu 
veikiančių finansų įstaigų protinga 
priežiūra.

Or. en
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Pakeitimas 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatina pažangiosios patirties 
atsiradimą, įskaitant veiksmingą ir 
konstruktyvų nacionalinių institucijų ir 
atitinkamų suinteresuotųjų šalių, 
įskaitant vartotojus ir sektoriuje 
darbuotojus atstovaujančias sąjungas 
kaip bendros priežiūros kultūros dalį, 
dialogą;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio lygmens priežiūros institucijos gali turėti daug naudos iš atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių, pvz., darbuotojų ir vartotojų, dalyvavimo jų darbe. Sektoriuose 
dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie bendrovės tikrą veiklą – atlyginimo 
sistemą, paskatų sistemas, įgūdžius, darbo sąlygas, ir apie šios veiklos poveikį bendrovės 
rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) užtikrina, kad institucijos atsižvelgtų į
darbuotojų pateiktą informaciją apie 
bendrovių veiklą, susijusią su atlyginimo 
sistema, paskatomis, įgūdžiais ir darbo 
sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio lygmens priežiūros institucijos gali turėti daug naudos iš atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių, pvz., darbuotojų ir vartotojų, dalyvavimo jų darbe. Sektoriuose 
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dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie bendrovės tikrą veiklą – atlyginimo 
sistemą, paskatų sistemas, įgūdžius, darbo sąlygas, ir apie šios veiklos poveikį bendrovės 
rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 390
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
ataskaitų teikimo standartus;

c) prisideda patarimais atitinkamoms 
Europos ir tarptautinėms įstaigoms ir
padeda sudaryti sąlygas aukštos kokybės ir
vienodų priežiūros standartų, įskaitant 
ataskaitų teikimo standartus, kūrimui;

Or. en

Pagrindimas

Europos priežiūros institucija turėtų teikti patarimus Europos ir tarptautiniams standartų 
nustatytojams, kai reikia suderinti tarptautinius standartus, tačiau pati neturėtų tiesiogiai 
dalyvauti rengiant naujus standartus, kai šis uždavinys jau priskirtas Europos ar tarptautinei 
įstaigai.

Pakeitimas 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir 
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
ataskaitų teikimo standartus;

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir 
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
atskaitomybės ir ataskaitų teikimo 
standartus;

Or. en
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Pakeitimas 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir 
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
ataskaitų teikimo standartus;

c) padeda plėtoti aukštos kokybės ir 
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
ataskaitų teikimo ir atskaitomybės
standartus;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinio lygmens priežiūros institucijos gali turėti daug naudos iš atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių, pvz., darbuotojų ir vartotojų, dalyvavimo jų darbe. Sektoriuose 
dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie bendrovės tikrą veiklą – atlyginimo 
sistemą, paskatų sistemas, įgūdžius, darbo sąlygas, ir apie šios veiklos poveikį bendrovės 
rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 393
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų 
techninių standartų, Institucijos paskelbtų 
gairių ir rekomendacijų taikymą ir 
prireikus siūlo pakeitimus;

d) peržiūri atitinkamų Komisijos priimtų ar 
patvirtintų standartų, Institucijos paskelbtų 
gairių ir rekomendacijų taikymą ir 
prireikus siūlo pakeitimus;

Or. en
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Pakeitimas 394
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija periodiškai atlieka tam tikros 
arba visos kompetentingų institucijų 
veiklos tarpusavio vertinimo analizę, kad 
dar labiau padidintų priežiūros rezultatų 
nuoseklumą. Tam Institucija parengia 
metodus, kuriuos taikant būtų galima 
objektyviai įvertinti ir palyginti vertinamas 
institucijas.

1. Institucija periodiškai organizuoja ir
atlieka tam tikros arba visos kompetentingų 
institucijų veiklos tarpusavio vertinimo 
analizę, kad dar labiau padidintų priežiūros 
rezultatų nuoseklumą. Tam Institucija 
parengia metodus, kuriuos taikant būtų 
galima objektyviai įvertinti ir palyginti 
vertinamas institucijas.

Or. en

Pakeitimas 395
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentingos institucijos institucinių 
susitarimų, išteklių skyrimo ir darbuotojų 
kompetencijos tinkamumas, skiriant 
ypatingą dėmesį veiksmingam 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir 
gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

a) kompetentingos institucijos išteklių ir 
valdymo nuostatų tinkamumas, skiriant 
ypatingą dėmesį veiksmingam standartų ir
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 
taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos 
pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 396
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijos teisės taikymo ir priežiūros b) Europos Sąjungos teisės taikymo ir 
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praktikos (įskaitant pagal 7 ir 8 straipsnius 
priimtų techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų taikymą) konvergencijos 
laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros 
praktika pasiekiama Bendrijos teisėje 
nustatytų tikslų;

priežiūros praktikos (įskaitant pagal 7 ir 
8 straipsnius priimtų reguliavimo ir 
priežiūros standartų, gairių ir 
rekomendacijų taikymą) konvergencijos 
laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros 
praktika pasiekiama Sąjungos teisėje 
nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 397
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti rekomendacijas 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms.

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti rekomendacijas ar 
priimti kitas tinkamas priemones
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 398
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti rekomendacijas 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms.

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti gaires ir
rekomendacijas susijusioms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

EPI turėtų stengtis ne tik pateikti konkrečias rekomendacijas, bet ir paskelbti bendresnes 
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gaires, kuriomis būtų skatinama suderinta veikla. Vis dėlto, tai turėtų linkti neprivaloma 
nesudarant teisinių kliūčių derinimo stiprinimui, kaip numatyta 7 straipsnyje.

Pakeitimas 399
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija viešai paskelbia tarpusavio 
vertinimų rezultatus ir pažangiausią 
patirtį, kuri gali būti nustatyta iš 
tarpusavio vertinimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti skaidrumą, turėtų būti viešai paskelbiami tarpusavio vertinimų rezultatai ir 
pažangiausia patirtis, kuri gali būti nustatyta iš tarpusavio vertinimų. 

Pakeitimas 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija remia koordinuotą Bendrijos 
atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

Institucija remia koordinuotą Sąjungos 
atsaką, inter alia, šiomis priemonėmis:

Or. en
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Pakeitimas 401
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) imdamasi visų tinkamų priemonių 
susidarius finansinio nestabilumo ir 
krizės padėčiai siekiant, kad atitinkamos 
nacionalinės kompetentingos priežiūros 
institucijos kuo greičiau ir savaime duotų 
bendrą atsaką;

Or. en

Pakeitimas 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) imdamasi visų tinkamų priemonių 
finansinio nestabilumo ir krizių atvejais, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
veiksmų, kurių imasi atitinkamos 
nacionalinės kompetentingos priežiūros 
institucijos, koordinavimui;

Or. en

Pakeitimas 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) sudarydama sąlygas veiksmų, kurių 
imasi atitinkamos nacionalinės 
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kompetentingos priežiūros institucijos, 
koordinavimui;

Or. en

Pakeitimas 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma Institucija, bendradarbiaudama 
su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja
pagrindinių finansų rinkų dalyvių 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams
Bendrijos masto vertinimus. Tam 
Institucija parengia šias kompetentingoms 
institucijoms taikyti skirtas priemones:

Visų pirma Institucija, bendradarbiaudama 
su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja 
pagrindinių finansų rinkų dalyvių 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams
ir pavojaus, kylančio dėl finansinių 
produktų savybių bei paskirstymo 
procesų, Sąjungos masto vertinimus. Tam 
Institucija parengia šias kompetentingoms 
institucijoms taikyti skirtas priemones:

Or. en

Pagrindimas

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Pakeitimas 405
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma Institucija, bendradarbiaudama 
su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja 

Institucija į savo analizę įtraukia 
ekonominę draudimo ir profesinių pensijų 
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pagrindinių finansų rinkų dalyvių 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams 
Bendrijos masto vertinimus. Tam 
Institucija parengia šias kompetentingoms 
institucijoms taikyti skirtas priemones:

rinkų analizę bei galimų rinkos pokyčių 
joms daromą poveikį. Visų pirma 
Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, 
inicijuoja ir koordinuoja pagrindinių 
finansų rinkų dalyvių atsparumo 
nepalankiems rinkos pokyčiams Sąjungos 
masto vertinimus. Tam Institucija parengia 
šias kompetentingoms institucijoms taikyti 
skirtas priemones:

Or. en

Pagrindimas

Panaudojant ekonominę analizę EPI galės priimti labiau informacija pagrįstus sprendimus 
dėl savo veiksmų poveikio plačiajai rinkai ir dėl plačiosios rinkos įvykių poveikio jos 
veiksmams. Tai atitinka pažangiausią praktiką valstybės narės lygmeniu.

Pakeitimas 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendrus metodus, kaip vertinti 
produkto savybių ir paskirstymo procesų 
poveikį institucijos finansinei pozicijai ir 
vartotojų apsaugai;

Or. en

Pagrindimas

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Pakeitimas 407
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bei Europos bankininkystės
institucija, Institucija užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir 
silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos priežiūros institucija (draudimas 
ir profesinės pensijos) bei Europos
priežiūros institucija (bankininkystė) 
tarpininkaujant Europos priežiūros 
institucijai (jungtiniam konsultaciniam 
komitetui), Institucija užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir 
silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad Jungtinis komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį EPI vidaus 
koordinavime.

Pakeitimas 408
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija atstovauja Europos Sąjungai 
visuose tarptautiniuose forumuose 
įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 
2 dalyje minėti teisės aktai, reguliavimo ir 
priežiūros klausimais. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos gali ir toliau 
dalyvauti tokiuose forumuose, kiek tai 
susiję su nacionaliniais klausimais ir 
klausimais, susijusiais su jų funkcijomis 
ir kompetencija pagal Sąjungos teisę.

Or. en
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Pakeitimas 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Bendrijos institucijų 
kompetencijos, Institucija gali plėtoti
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis. Ji gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Institucija plėtoja ryšius su trečiųjų šalių 
priežiūros institucijomis Ji gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Or. en

Pakeitimas 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija prisideda atstovaujant Europos 
Sąjungai visuose tarptautiniuose 
forumuose įstaigų, kurioms taikomi 
1 straipsnio 2 dalyje minėti teisės aktai, 
reguliavimo ir priežiūros klausimais.

Or. en
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Pakeitimas 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 7a–7d straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kad būtų galima 
įvertinti antrojoje dalyje minėtą 
lygiavertiškumą.

Or. en

Pakeitimas 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje Institucija pateikia 
administracinius susitarimus ir 
sprendimus dėl lygiavertiškumo, dėl kurių 
sutarta su tarptautinėmis organizacijomis, 
administracijomis ar trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama nacionalinių priežiūros 
institucijų teisių, Institucija gali dalyvauti 
visuose tarptautiniuose forumuose 
įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 
2 dalyje minėti teisės aktai, reguliavimo ir 
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priežiūros klausimais.

Or. en

Pakeitimas 414
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Riziką ribojančio susijungimų ir 
įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma 
Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija 
gali savo iniciatyva arba kurių nors 
kompetentingų institucijų prašymu priimti 
ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio 
vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri nors 
valstybės narės institucija. Taikomas 
20 straipsnis. 

2. Riziką ribojančio susijungimų ir 
įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma 
Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija 
gali savo iniciatyva arba kurių nors 
kompetentingų institucijų prašymu stebėti 
vertinimus ir teikti patarimus siekiant 
racionalizuoti ir sudaryti vienodas sąlygas 
bei priimti ir skelbti nuomonę dėl riziką 
ribojančio vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri 
nors valstybės narės institucija. Taikomas 
20 straipsnis. 

Or. en

Pakeitimas 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją su sąlyga, kad 
adresatas turėtų teisėtą prieigą prie 
atitinkamų duomenų ir kad informacijos 
prašymas būtų proporcingas aptariamos 
pareigos pobūdžio atžvilgiu.
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Or. en

Pakeitimas 416
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją.

1. Institucijai paprašius, valstybių narių
kompetentingos institucijos teikia 
Institucijai visą šiuo reglamentu jai 
skirtoms pareigoms atlikti būtiną 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais, jei 
kompetentinga institucija tokios 
informacijos turi. Jei kompetentingos 
institucijos tokios informacijos nerenka, 
Institucija turėtų numatyti tokį prašymą 
pakeisdama atitinkamus reikalavimus dėl 
pranešimo pagal 7 straipsnyje numatytus 
techninius standartus.

Or. en



AM\809369LT.doc 63/88 PE439.919v01-00

LT

Pakeitimas 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. 
Vykdant šiuos prašymus naudojamos 
bendros pranešimų (prireikus 
konsoliduotų) teikimo formos.

Or. en

Pakeitimas 419
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
kompetentingos institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali 
išsiųsti motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamiems finansų rinkų dalyviams ir 
kitoms šalims. Apie tokius prašymus ji 
praneša atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
kompetentingos institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamiems finansų rinkų dalyviams ir 
kitoms šalims. Apie tokius prašymus ji 
praneša atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

2. Jeigu informacijos nėra arba 
kompetentingos institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamiems finansų rinkų dalyviams ir 
kitoms šalims, jei tokios informacijos 
pateikimo išlaidos Institucijai yra 
proporcingos informacijos pobūdžiui. 
Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 421
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių 
valdžios institucijos padeda Institucijai 
rinkti tokią informaciją.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 422
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kurios valstybės narės 
nacionalinės priežiūros institucijos 
prašymu Institucija pateikia visą 
informaciją, kurios reikia, kad ši 
nacionalinė priežiūros institucija galėtų 
vykdyti savo funkcijas, jeigu minėtoji 
nacionalinė priežiūros institucija yra 
nustačiusi atitinkamą tvarką 
konfidencialumo klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos srautas tarp nacionalinės institucijos ir EPI turėtų būti dvipusis, ir nacionalinė 
institucija turėtų galėti paprašyti informacijos iš EPI.

Pakeitimas 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Bet kurios valstybės narės 
nacionalinės priežiūros institucijos 
prašymu Institucija pateikia visą 
informaciją, kurios reikia, kad ši 
nacionalinė priežiūros institucija galėtų 
vykdyti savo funkcijas, jeigu minėtoji 
nacionalinė priežiūros institucija yra 
nustačiusi atitinkamą tvarką 
konfidencialumo klausimu.

Or. en
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Pakeitimas 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Institucija glaudžiai 
bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai 
teikia ESRV naujausią valdybos užduotims 
atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus 
motyvuotą prašymą, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. …/… [ESRV] 
[15] straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami 
visi jos užduotims atlikti būtini duomenys, 
kurie nepateikti santraukos ar suvestinės 
forma.

2 Institucija glaudžiai 
bendradarbiauja su ESRV. Ji reguliariai 
teikia ESRV naujausią valdybos užduotims 
atlikti būtiną informaciją. ESRV pateikus 
motyvuotą prašymą, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. …/… [ESRV] [15] 
straipsnyje, jai nedelsiant pateikiami visi 
jos užduotims atlikti būtini duomenys, 
kurie nepateikti santraukos ar suvestinės 
forma. Institucija parengia atitinkamą 
protokolą dėl slaptos informacijos, 
susijusios su atskiromis finansų 
įstaigomis, atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 425
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su 
ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią 
valdybos užduotims atlikti būtiną 
informaciją. ESRV pateikus motyvuotą 
prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB)
Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai 
nedelsiant pateikiami visi jos užduotims 
atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti 
santraukos ar suvestinės forma.

2. Institucija glaudžiai bendradarbiauja su 
ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią 
valdybos užduotims atlikti būtiną 
informaciją. ESRV pateikus motyvuotą 
prašymą, kaip nurodyta Reglamento (ES)
Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai 
nedelsiant pateikiami visi jos užduotims 
atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti 
santraukos ar suvestinės forma. Institucija 
parengia atitinkamą protokolą dėl slaptos 
informacijos, susijusios su atskiromis 
finansų įstaigomis, atskleidimo.
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Or. en

Pakeitimas 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė. Su 
suinteresuotųjų šalių grupe 
konsultuojamasi dėl visų susijusių 
institucijos sprendimų ir veiksmų. Jei 
skubos atveju neįmanoma skubiai gauti 
konsultacijos, suinteresuotųjų šalių 
grupei turi būti kuo skubiau pranešta apie 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė. Su 
suinteresuotųjų šalių grupe 
konsultuojamasi dėl visų svarbių 
Institucijos sprendimų, ypač dėl visų 
sprendimų, kuriuos pateikė ar priėmė 
Institucijos stebėtojų taryba.
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Pagrindimas

22 straipsnyje nėra nurodytas grupės konsultacinis vaidmuo. Reikia vengti dabartinės 
Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (angl. CESR) rinkos 
dalyvių konsultacinės grupės praktikos, nes su ja nesikonsultuojama dėl visų pagrindinių 
komiteto sprendimų..

Pakeitimas 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant padėti sudaryti sąlygas
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
Institucijos užduotims svarbiose srityse, 
įsteigiama Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en

Pakeitimas 429
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 22 – paragraph 2 - subparagraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos
finansų rinkų dalyviams, jų darbuotojams, 
taip pat vartotojams, investuotojams ir 
finansinių paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, atstovaujančių ES finansų rinkų 
dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams. Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro mažiausiai 10 vartotojų ir 
tokių naudotojų kaip investuotojai 
atstovų, 5 nepriklausomi aukšto lygio 
akademikai ir ne daugiau nei 10 
prižiūrimų institucijų organizacijų 
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atstovų.

Or. en

Pakeitimas 430
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos 
finansų rinkų dalyviams, jų 
darbuotojams, taip pat vartotojams, 
investuotojams ir finansinių paslaugų
naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių. Ne daugiau nei 15 narių yra 
finansų rinkų dalyvių atstovai.  Ne 
mažiau nei 5 nariai – MVĮ atstovai, 
darbuotojai (pvz., profesinės sąjungos) ir
vartotojai, investuotojai ir finansinių 
paslaugų naudotojai. Ne mažiau kaip 
5 nariai yra nepriklausomi aukšto lygio 
akademikai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad pramonės atstovams būtų tinkamai atstovaujama atsižvelgiant į kai 
kurių patarimų, kurių, kaip tikimasi, turėtų pateikti suinteresuotųjų šalių grupė, sudėtingumą 
ir specifiškumą. Vis dėlto, pramonės atstovai neturėtų sudaryti daugiau kaip pusę narių. 
Dalyvauti turėtų ir akademikai, kurie suteiktų papildomą nešališką ekspertizę.

Pakeitimas 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos
finansų rinkų dalyviams, jų darbuotojams, 

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie atstovautų ES finansų rinkų 
dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 



PE439.919v01-00 70/88 AM\809369LT.doc

LT

taip pat vartotojams, investuotojams ir 
finansinių paslaugų naudotojams.

paslaugų naudotojams. Nei viena 
suinteresuotoji šalis neturi sudaryti 
didžiosios daugumos grupėje. Kiekvieną 
suinteresuotųjų šalių pogrupį sudaro 
vienodas skaičius atstovų. Mažiausiai 
penkios vietos suinteresuotųjų šalių 
grupėje skiriamos vartotojų atstovams.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „proporcingas atstovavimas“ nėra aiški. Suinteresuotųjų šalių grupėje 
suinteresuotųjų šalių atstovavimas neturėtų atkartoti padėties daugelyje buvusių ir esamų EB 
suinteresuotųjų šalių ir ekspertų grupėse, kuriose yra daug daugiau pramonės atstovų nei kitų 
suinteresuotųjų šalių atstovų. Taigi, kiekvieną suinteresuotųjų šalių pogrupį turi sudaryti 
vienodas skaičius atstovų. Turi būti užtikrintas nuolatinis konsultavimasis su suinteresuotųjų 
šalių grupe, o jis tikrai nebūtų užtikrintas organizuojant tik du susitikimus per metus.

Pakeitimas 432
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Sąjungos finansų 
rinkų dalyviams ir finansinių paslaugų 
naudotojams. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

Or. en

Pagrindimas

Grupė padės kompetentingai institucijai teikdama techninius patarimus ir joje turėtų būti 
atstovaujama visoms suinteresuotosioms šalims. Kadangi vartotojai ir investuotojai yra 
finansinių paslaugų naudotojai, nereikia atskirai išskirti šių grupių. Priežiūros priemonės 
darbuotojams neturi įtakos.
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Pakeitimas 433
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą ES finansų rinkų 
dalyviams ir finansinių paslaugų 
naudotojams. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

Or. en

Pakeitimas 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą ES finansų rinkų 
dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams. Nei viena 
suinteresuotoji šalis grupėje neturi užimti 
stipresnės pozicijos nei kitos.

Or. en
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Pagrindimas

Visais požiūriais reikėtų užtikrinti tinkamą ir sąžiningą suinteresuotųjų šalių grupės veiklą. 
Reikėtų paaiškinti formuluotę „proporcingas atstovavimas“. Turi būti užtikrintas nuolatinis 
konsultavimasis su suinteresuotųjų šalių grupe, o jis tikrai nebūtų užtikrintas organizuojant 
tik du susitikimus per metus. 

Pakeitimas 435
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat
vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą ES finansų rinkų 
dalyviams, profesinių sąjungų atstovams, 
taip pat vartotojų organizacijų atstovams, 
investuotojams ir finansinių paslaugų 
naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Profesinės sąjungos ir vartotojų organizacijos – tai organizuotos darbuotojų ir vartotojų 
atstovų grupės. Jos geriausiai gali ginti darbuotojų ir vartotojų interesus suinteresuotųjų 
šalių grupėje, nes turi gilių žinių apie veiklą įvairiuose sektoriuose.

Pakeitimas 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 
30 narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Bendrijos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 

2. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 
narių, kurie skiriami užtikrinant 
proporcingą atstovavimą Sąjungos finansų 
rinkų dalyviams, jų darbuotojams, taip pat 
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vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

vartotojams, investuotojams ir finansinių 
paslaugų naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 437
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupė gali sukurti darbo grupes 
techniniams klausimams spręsti, į kurias 
gali būti paskirti ir kiti ekspertai, kad būtų 
užtikrintas reikiamos techninės 
ekspertizės prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

Or. en
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Pakeitimas 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Narių, kurie atstovauja profesionaliems 
rinkos dalyviams, įskaitant jų 
darbuotojus, skaičius neviršija 15. Bent 5 
iš jų turi būti darbuotojų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent 
du kartus per metus.

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų subjektų grupė susitinka 
bent keturis kartus per metus.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė „proporcingas atstovavimas“ nėra aiški. Suinteresuotųjų šalių grupėje 
suinteresuotųjų šalių atstovavimas neturėtų atkartoti padėties daugelyje buvusių ir esamų EB 
suinteresuotųjų šalių ir ekspertų grupėse, kuriose yra daug daugiau pramonės atstovų nei kitų 
suinteresuotųjų šalių atstovų. Taigi, kiekvieną suinteresuotųjų šalių pogrupį turi sudaryti 
vienodas skaičius atstovų. Turi būti užtikrintas nuolatinis konsultavimasis su suinteresuotųjų 
šalių grupe, o jis tikrai nebūtų užtikrintas organizuojant tik du susitikimus per metus.



AM\809369LT.doc 75/88 PE439.919v01-00

LT

Pakeitimas 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent 
du kartus per metus.

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų subjektų grupė susitinka 
bent keturis kartus per metus.

Or. en

Pagrindimas

Visais požiūriais reikėtų užtikrinti tinkamą ir sąžiningą suinteresuotųjų šalių grupės veiklą. 
Reikėtų paaiškinti formuluotę „proporcingas atstovavimas“. Turi būti užtikrintas nuolatinis 
konsultavimasis su suinteresuotųjų šalių grupe, o jis tikrai nebūtų užtikrintas organizuojant 
tik du susitikimus per metus. 

Pakeitimas 442
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent 
du kartus per metus.

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų subjektų grupė susitinka 
bent keturis kartus per metus.

Or. en

Pakeitimas 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų Vertybinių popierių ir rinkų 
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suinteresuotųjų šalių grupė susitinka bent 
du kartus per metus.

suinteresuotųjų šalių grupė susitinka kas 
metų ketvirtį.

Or. en

Pakeitimas 444
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria 
Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama 
į susijusių suinteresuotųjų šalių 
pasiūlymus.

3. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės narius skiria 
Institucijos stebėtojų taryba, atsižvelgdama 
į susijusių suinteresuotųjų šalių 
pasiūlymus. Suinteresuotosios šalys 
efektyviai dalyvauja renkant atitinkamus 
savo atstovus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiktų taip, kad visos suinteresuotosios 
šalys grupėje praktikoje turėtų tas pačias sąlygas ir galimybes prisidėti prie darbo. Tai 
reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų pasikliauti savo atstovaujamųjų 
organizacijų ištekliais, nes taip atsiras darbo, kurio iš tiesų gali imtis įvairūs atstovai, 
kiekybės ir kokybės disbalansas. Tai taikoma darbuotojų atstovams sektoriuje, vartotojams, 
MVĮ ir kitiems. 

Pakeitimas 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 
geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą 
suinteresuotosioms šalims iš visos 

Išbraukta.
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Bendrijos.

Or. en

Pakeitimas 446
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 
geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą
suinteresuotosioms šalims iš visos
Bendrijos.

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba
užtikrina, kad visi nariai, 
neatstovaujantys profesionaliems rinkos 
dalyviams ar savo darbuotojams, 
atskleistų galimus interesų konfliktus. Ji 
taip pat kiek įmanoma stengiasi užtikrinti 
tinkamą geografinę pusiausvyrą ir 
atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš 
visos Sąjungos.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiktų taip, kad visos suinteresuotosios 
šalys grupėje praktikoje turėtų tas pačias sąlygas ir galimybes prisidėti prie darbo. Tai 
reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų pasikliauti savo atstovaujamųjų 
organizacijų ištekliais, nes taip atsiras darbo, kurio iš tiesų gali imtis įvairūs atstovai, 
kiekybės ir kokybės disbalansas. Tai taikoma darbuotojų atstovams sektoriuje, vartotojams, 
MVĮ ir kitiems. 

Itin svarbu galėti prieiti prie informacijos.

Pakeitimas 447
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 
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geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą 
suinteresuotosioms šalims iš visos
Bendrijos.

geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir 
atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš 
visos Sąjungos.

Or. en

Pakeitimas 448
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Vertybinių popierių ir 
rinkų suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Vertybinių popierių ir 
rinkų suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas ir tinkamą kelionės 
ir pragyvenimo išlaidų kompensavimą, 
taip pat išmoką už dalyvavimą tų narių 
veikloje, kurie dėl to, kad nėra 
kompensacijos, negalėtų dalyvauti.
Europos biudžete taip pat turėtų būti 
numatytas tinkamas ekspertizės centro 
finansavimas, kuriame profesionalūs 
finansinių paslaugų reguliavimo ir 
priežiūros ekspertai galėtų suteikti 
techninius patarimus išimtinai tik 
vartotojų investuotojų, MVĮ ir vartotojų 
organizacijoms, kad sustiprintų jų indėlį į 
suinteresuotųjų šalių patariamąsias 
grupes.

Or. en

Pakeitimas 449
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Vertybinių popierių ir 
rinkų suinteresuotųjų šalių grupei deramas 

Institucija užtikrina priėjimą prie visos 
informacijos ir Vertybinių popierių ir 
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sekretoriato paslaugas. rinkų suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas. Neprofesionaliems 
nariams tinkamai kompensuojama už jų 
darbą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiktų taip, kad visos suinteresuotosios 
šalys grupėje praktikoje turėtų tas pačias sąlygas ir galimybes prisidėti prie darbo. Tai 
reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų pasikliauti savo atstovaujamųjų 
organizacijų ištekliais, nes taip atsiras darbo, kurio iš tiesų gali imtis įvairūs atstovai, 
kiekybės ir kokybės disbalansas. Tai taikoma darbuotojų atstovams sektoriuje, vartotojams, 
MVĮ ir kitiems. 

Itin svarbu galėti prieiti prie informacijos.

Pakeitimas 450
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžeto lėšos skiriamos Vertybinių 
popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių 
grupės nariams, kurie atstovauja nepelno 
organizacijoms. Šias biudžeto lėšas 
suderina stebėtojų taryba ir jų turi pakakti 
išlaidoms, susijusioms su parengiamųjų 
posėdžių rengimu ir dalyvavimu juose bei 
išorės tyrimų ir nuomonių užsakymu, 
padengti.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiktų taip, kad visos suinteresuotosios 
šalys grupėje praktikoje turėtų tas pačias sąlygas ir galimybes prisidėti prie darbo. Tai 
reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų pasikliauti savo atstovaujamųjų 
organizacijų ištekliais, nes taip atsiras darbo, kurio iš tiesų gali imtis įvairūs atstovai, 
kiekybės ir kokybės disbalansas. Tai taikoma darbuotojų atstovams sektoriuje, vartotojams, 
MVĮ ir kitiems.
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Pakeitimas 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių grupės nariams, 
kurie atstovauja nepelno organizacijoms, 
nustatoma tinkama finansinė 
kompensacija.

Or. en

Pakeitimas 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių grupės nariams, 
kurie atstovauja nepelno organizacijoms, 
nustatoma tinkama finansinė 
kompensacija.

Or. en

Pagrindimas

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others.
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Pakeitimas 453
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės nariai eina 
savo pareigas pustrečių metų, o šiam 
laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja 
atrankos procedūra.

4. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės nariai eina 
savo pareigas penkerius metus, o šiam 
laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja 
atrankos procedūra.

Or. en

Pakeitimas 454
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš 
eilės. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininką skiria nariai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant labiau užtikrinti Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupės 
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nepriklausomumą nuo Institucijos vadovybės, jos pirmininką turėtų skirti grupės nariai, o ne 
institucijos vadovybė.

Pakeitimas 456
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Institucija suinteresuotųjų šalių 
grupei suteikia visą reikalingą 
informacija, kad ši galėtų įvykdyti savo 
konsultavimo užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė visapusiškai priklauso nuo Institucijos teikiamos informacijos. 
Institucija, kreipdamasi dėl konsultacijos, turėtų sudaryti visas sąlygas, kad suinteresuotųjų 
šalių grupė gautų visą susijusią informaciją.

Pakeitimas 457
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su Institucijos užduotimis susijusiu 
klausimu, įskaitant klausimus dėl bendrų 
pozicijų su Europos priežiūros institucija 
(bankininkystė) ir Europos priežiūros 
institucija (draudimas ir profesinės 
pensijos) pasiekimo, kaip numatyta 
42 straipsnyje, ypatingą dėmesį skiriant 7 
ir 8 straipsniuose nurodytoms užduotims.

Or. en



AM\809369LT.doc 83/88 PE439.919v01-00

LT

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė taip pat turėtų galėti atitinkamai prisidėti prie sprendimų 
priėmimo, kiek tai susiję su finansiniais konglomeratais, jei tas konglomeratas vykdo 
bankininkystės verslą ar kitą EPI prisiimtą užduotį, tačiau 7 ir 8 straipsniams turėtų būti 
skiriamas didžiausias dėmesys.

Pakeitimas 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė pateikia
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu klausimu. Turi būti atskleistas bet 
koks Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės narių 
interesų konfliktas, kai suinteresuotųjų 
šalių grupė paskelbia nuomones ir 
patarimus.

Or. en

Pakeitimas 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7–19 straipsniuose nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

Or. en
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This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Pakeitimas 460
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7–19 straipsniuose nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su suinteresuotųjų šalių grupe visais 
su suinteresuotosiomis šalimis susijusiais klausimais. Su bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupe turėtų būti konsultuojamasi dėl įvairių 7–19 straipsniuose aprašytų užduočių. 

Jei darbotvarkę nustato Institucija, ji tikriausiai suinteresuotųjų šalių grupei pateiks gausybę 
ataskaitų, kurios nėra susijusios.

Suinteresuotųjų šalių grupės narystės dėka turės skirtingų interesų ir nuomonių. Vartotojams 
ir kitiems naudotojams turėtų būti leidžiama pateikti savo nuomones, kurios nebūtinai bus 
suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonės. 
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Pakeitimas 461
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7 ir 8 straipsnyje nurodytomis 
Institucijos užduotimis susijusiu klausimu.

5. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su 7, 8, 9 ir 10 straipsniuose
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

Or. en

Pakeitimas 462
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė nusprendžia 
dėl su konsultavimu susijusių klausimų ir 
turi galimybę daryti įtaką posėdžių 
darbotvarkei. Galimybę prisidėti turi visi 
grupės atstovai. Galutinį sprendimą dėl 
siūlomos darbotvarkės punktų priima 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė, yra 
suteikiama teisė kiekvienam 
suinteresuotųjų šalių pogrupiui 
darbotvarkei pateikti savo siūlomus 
punktus. Kiekvienas suinteresuotųjų šalių 
pogrupis gali laisvai teikti savo nuomones 
ir patarimus Institucijai ir šios nuomonės 
nebūtinai bus suinteresuotųjų šalių 
grupės daugumos nuomonės. 

Or. en
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Suinteresuotųjų šalių grupės narystės dėka turės skirtingų interesų ir nuomonių. Vartotojams 
ir kitiems naudotojams turėtų būti leidžiama pateikti savo nuomones, kurios nebūtinai bus 
suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonės. Jei ši teisė suinteresuotosios šalims nebus 
suteikta, gali būtų paralyžuotas grupės darbas.

Pakeitimas 463
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių grupė nusprendžia 
dėl su konsultavimu susijusių klausimų ir 
turi galimybę daryti įtaką posėdžių 
darbotvarkei. Galimybę prisidėti turi visi 
grupės atstovai. Galutinį sprendimą dėl 
siūlomos darbotvarkės punktų priima 
suinteresuotųjų šalių grupė, yra 
suteikiama teisė kiekvienam 
suinteresuotųjų šalių pogrupiui 
darbotvarkei pateikti savo siūlomus 
punktus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su suinteresuotųjų šalių grupe visais 
su suinteresuotosiomis šalimis susijusiais klausimais. Su bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupe turėtų būti konsultuojamasi dėl įvairių 7–19 straipsniuose aprašytų užduočių. 

Jei darbotvarkę nustato Institucija, ji tikriausiai suinteresuotųjų šalių grupei pateiks gausybę 
ataskaitų, kurios nėra susijusios.

Suinteresuotųjų šalių grupės narystės dėka turės skirtingų interesų ir nuomonių. Vartotojams 
ir kitiems naudotojams turėtų būti leidžiama pateikti savo nuomones, kurios nebūtinai bus 
suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonės. 
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Pakeitimas 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių grupė nusprendžia 
dėl su konsultavimu susijusių klausimų ir 
posėdžių darbotvarkės.

Or. en

Pakeitimas 465
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas suinteresuotųjų šalių pogrupis 
gali laisvai teikti savo nuomones ir 
patarimus Institucijai ir šios nuomonės 
nebūtinai bus suinteresuotųjų šalių 
grupės daugumos nuomonės. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su suinteresuotųjų šalių grupe visais 
su suinteresuotosiomis šalimis susijusiais klausimais. Su bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupe turėtų būti konsultuojamasi dėl įvairių 7–19 straipsniuose aprašytų užduočių. 

Jei darbotvarkę nustato Institucija, ji tikriausiai suinteresuotųjų šalių grupei pateiks gausybę 
ataskaitų, kurios nėra susijusios.

Suinteresuotųjų šalių grupės narystės dėka turės skirtingų interesų ir nuomonių. Vartotojams 
ir kitiems naudotojams turėtų būti leidžiama pateikti savo nuomones, kurios nebūtinai bus 
suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonės. 
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Pakeitimas 466
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

6. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles, remdamasi dviejų 
trečdalių narių susitarimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tikimybę, kad suinteresuotųjų šalių grupės narių nuomonės gali labai skirtis, 
svarbu nuo pradžių nustatyti tvirtas taisykles. Geriausias būdas tai pasiekti – patvirtinti šias 
taisykles bent dviem trečdaliais narių. Tai taip pat neleistų vienos suinteresuotųjų šalių 
grupės atstovams dominuoti priimant sprendimus.

Pakeitimas 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles.

6. Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė priima savo 
darbo tvarkos taisykles ir iš savo narių 
skiria pirmininką.

Or. en


