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Pakeitimas 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) sudarydama geresnes sąlygas 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
keistis informacija, 

(1) sudarydama geresnes sąlygas 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
keistis informacija, atsižvelgiant į 
informacijos konfidencialumą,

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad įvairiose situacijose keičiantis informacija būtų išlaikytas jos 
konfidencialumas. Tai yra skubu ir būtina siekiant išvengti klaidingos reakcijos rinkose ir 
apsaugoti susijusias įmones.

Pakeitimas 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) nustatydama informacijos, kuri turėtų 
būti pateikta visoms susijusioms 
nacionalinėms priežiūros institucijomis, 
apimtį ir tikrindama jos patikimumą,

(2) nustatydama informacijos, kuri turėtų 
būti pateikta visoms susijusioms 
nacionalinėms priežiūros institucijomis, 
apimtį ir tikrindama jos patikimumą, 
atsižvelgiant į informacijos 
konfidencialumą,

Or. de

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad įvairiose situacijose keičiantis informacija būtų išlaikytas jos 
konfidencialumas. Tai yra skubu ir būtina siekiant išvengti klaidingos reakcijos rinkose ir 
apsaugoti susijusias įmones.
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Pakeitimas 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) imdamasi visų atitinkamų priemonių 
finansinio nestabilumo ir krizės sąlygomis 
siekiant kuo greitesnio ir automatiškesnio 
bendro atitinkamų nacionalinių 
kompetentingų priežiūros institucijų 
atsako;

Or. en

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) imdamasi visų atitinkamų priemonių 
finansinio nestabilumo ir krizės sąlygomis 
siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
koordinuoti atitinkamų nacionalinių
kompetentingų priežiūros institucijų 
atliekamus veiksmus.

Or. en
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Pakeitimas 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) veikdama kaip centrinis 
reguliuojamojo pobūdžio privalomų 
ataskaitų gavėjas institucijoms, 
veikiančioms daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje. Gavusi ataskaitas, 
Institucija turi pasidalyti informacija su 
kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu atvejų Euro bankų asociacija (EBA) nustato techninius standartus, skirtus 
įgyvendinti kapitalo ir kitas taisykles (žr. „Omnibus“ direktyvą). Siekiant užtikrinti, kad visi 
reguliavimo darbai tomis pačiomis aplinkybėmis ir koordinavimas krizės laikotarpiu būtų 
vientisesni, EBA turėtų tapti centriniu reguliuojamojo pobūdžio privalomų ataskaitų gavėju, 
taip išvengiant ir dabartinio dubliavimosi dėl ataskaitų teikimo valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, 
inicijuoja ir koordinuoja finansų įstaigų 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams 
Bendrijos masto vertinimus. Tam 
Institucija parengia šias nacionalinėms 
priežiūros institucijoms taikyti skirtas 
priemones:

Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, 
inicijuoja ir koordinuoja finansų įstaigų 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams 
ir grėsmių, kylančių iš finansinių 
produktų savybių ir jų platinimo procesų,
Sąjungos masto vertinimus. Tam Institucija 
parengia šias nacionalinėms priežiūros 
institucijoms taikyti skirtas priemones:

Or. en
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Justification

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 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendrus metodus, kaip vertinti 
produktų savybių ir platinimo procesų 
poveikį institucijos finansinei padėčiai ir 
klientų apsaugai;

Or. en

Justification

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

Pasiūlymas dėl reglamento
 17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Europos priežiūros (bankininkystės)
institucija bei Europos priežiūros 
(vertybinių popierių ir rinkų) institucija ir 
Europos priežiūros institucija (jungtiniu 
komitetu), Institucija užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir 
silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 392
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, 
susijusiuose su nacionaliniais klausimais 
bei kitais atitinkamais klausimais, 
atsižvelgiant į jų funkcijas ir 
kompetencijos sritis pagal ES teisę.

Or. en

Pakeitimas 393
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
 18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
 18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
 18 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių 
priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl 
lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus.

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių 
priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl 
lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus. Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 7a–7d 
straipsnius, atlikdama šiame straipsnyje 
minimo lygiavertiškumo vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
 18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima deleguotuosius aktus 
pagal 7a–7d straipsnius, atlikdama 
antroje pastraipoje minimo 
lygiavertiškumo vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 397
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 
nacionalinių priežiūros 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 
nacionalinių priežiūros institucijų prašymu 
stebėti vertinimą ir teikti konsultacijas 
siekiant supaprastinti ir sukurti vienodas 
sąlygas, taip pat priimti ir skelbti nuomonę 
dėl riziką ribojančio vertinimo, kurį turėtų 
atlikti kuri nors valstybės narės institucija.
Taikomas 20 straipsnis.

Or. en
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Pakeitimas 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
 19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaudamasi Jungtinių gairių 
nuostatomis, Institucija gali pakeisti 
vertinimo procedūrą pagal Direktyvą 
2007/44/EB. Gavusi pranešimą, 
Institucija atlieka koordinavimą su 
atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Justification

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Pakeitimas 399
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
 20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, nacionalinės 
priežiūros institucijos ir kitos valstybių 
narių valdžios institucijos teikia 
Institucijai visą informaciją, kuri būtina jai 
šiuo reglamentu pavestoms pareigoms 
vykdyti.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
valstybių narių valdžios institucijos teikia 
Institucijai visą informaciją, kuri būtina jai 
šiuo reglamentu pavestoms pareigoms 
vykdyti.

Or. en
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Pakeitimas 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
 20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. Šie 
prašymai turi atitikti bendrą ataskaitų 
formatą, jei būtina, konsoliduotu
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 401
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
kitos valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali 
išsiųsti motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 402
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
kitos valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali 
išsiųsti motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios nuostatos gali dubliuotis ataskaitų teikimo pareigos finansinėse institucijose ir kilti 
galimas susijusių institucijų lojalumo konfliktas. Nacionalinės priežiūros institucijos turi būti 
informacijos centras. Daugybiniai ataskaitų teikimo lygiai nėra naudingi, todėl nauja 
priežiūros struktūra turėtų naudoti esamas ataskaitų teikimo sistemas.

Pakeitimas 403
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
kitos valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali 
išsiųsti motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 

Išbraukta.
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atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.
Institucijai paprašius, nacionalinės 
priežiūros institucijos ir kitos valstybių 
narių valdžios institucijos padeda 
Institucijai rinkti tokią informaciją.

Or. en

Justification

Dėl šios nuostatos gali dubliuotis ataskaitų teikimo pareigos finansinėse institucijose ir 
atsirasti galimas susijusių institucijų lojalumo konfliktas. Nacionalinės priežiūros institucijos 
turi būti kontakto tašku. Daugybiniai ataskaitų teikimo lygiai nėra naudingi, todėl nauja 
priežiūros struktūra turėtų naudoti esamas ataskaitų teikimo sistemas.

Pakeitimas 404
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims, jeigu tokios informacijos teikimo 
Institucijai išlaidos proporcingos 
informacijos pobūdžiui. Apie tokius 
prašymus ji praneša atitinkamoms 
nacionalinėms priežiūros institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
kitos valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

Jeigu informacijos nėra, Institucija gali 
išsiųsti motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų kuo daugiau naudoti jau esančias ataskaitų teikimo struktūras. Svarbu kuo labiau 
vengti naujų lygių ir informacijos užklausų, kad būtų galima išvengti nereikalingų 
pasikartojimų ir išlaidų.

Pakeitimas 406
Kay Swinburne

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
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Pakeitimas 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
20 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

Pakeitimas 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas 
užduotis, Institucija kiek tik įmanoma
atsižvelgia į ESRV įspėjimus ir 
rekomendacijas.

6. Atlikdama šiame reglamente nustatytas 
užduotis, Institucija atsižvelgia į ESRV 
įspėjimus ir rekomendacijas.

Or. en
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Pakeitimas 409
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų suinteresuotųjų šalių grupė

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų skyrimo suinteresuotųjų šalių 

grupės

Or. en

Pagrindimas

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

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosioms šalims Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė. 
Suinteresuotųjų šalių grupei teikiamos 
konsultacijos visų atitinkamų institucijos 
sprendimų ir veiksmų klausimais. Jeigu 
neatidėliotinu atveju neįmanoma skubiai 
suteikti konsultacijos, suinteresuotųjų 
šalių grupė turi būti kuo greičiau 
informuota apie šį sprendimą.
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Or. en

Pakeitimas 411
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, Institucija 
įsteigia dvi suinteresuotųjų šalių grupes, 
t. y. Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupę ir Profesinių
pensijų skyrimo suinteresuotųjų šalių 
grupę, kurios toliau vadinamos 
Suinteresuotųjų šalių grupėmis.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 412
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų 
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pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė. šalių grupė ir Profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams, 
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Europos Sąjungos
draudimo ir perdraudimo įmonėms, taip pat 
profesinių pensijų fondams, jų 
darbuotojams, vartotojams ir kitiems 
mažmeninių draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojams.

Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.
Narių, atstovaujančių profesionaliems 
rinkos dalyviams, įskaitant jų 
darbuotojus, skaičius neturi būti didesnis 
kaip 15. Bent 5 iš šių narių turi būti 
darbuotojų atstovai.

Or. en
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Pakeitimas 414
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams,
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Europos Sąjungos
draudimo ir perdraudimo įmonėms, taip pat 
profesinių pensijų fondams, jų 
darbuotojams, vartotojams ir kitiems 
mažmeninių draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojams. 
Profesinių pensijų skyrimo 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro 30 
narių, proporcingai atstovaujančių 
Europos Sąjungos profesinių pensijų 
institucijoms, jų nariams ir išmokų 
gavėjams bei remiantiesiems subjektams.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.The reference here  is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group.The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Pakeitimas 415
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams,
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir Profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupes
sudaro po 30 narių. Draudimo ir 
perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupė
proporcingai atstovauja Bendrijos 
draudimo ir perdraudimo įmonėms, jų 
darbuotojams, taip pat vartotojams ir 
kitiems mažmeninių draudimo paslaugų 
naudotojams. Profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė proporcingai 
atstovauja Europos Sąjungos profesinių 
pensijų fondams, jų nariams ir išmokų 
gavėjams, taip pat vartotojams ir kitiems 
mažmeninių profesinių pensijų paslaugų 
naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 416
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams,

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių. Ne mažiau kaip 15 narių 
yra draudimo, perdraudimo įmonių, 
draudimo tarpininkų ir profesinių pensijų 
fondų atstovai. Ne mažiau kaip penki 
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vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

nariai yra perkančiųjų institucijų, 
darbuotojų (pvz., profesinių sąjungų), 
vartotojų ir kitų mažmeninių draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų paslaugų 
naudotojų atstovai. Ne mažiau kaip 5 
nariai yra nepriklausomi aukšto lygio 
mokslininkai.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga užtikrinti, kad pramonės atstovai būtų tinkamai atstovaujami, atsižvelgiant į 
sudėtingą kai kurių konsultacijų, kurias teikia suinteresuotoji grupė, pobūdį pramonės srityje. 
Tačiau pramonės atstovai neturi sudaryti daugiau kaip pusės narių, taip pat turi dalyvauti 
mokslininkai, nes jie turi papildomos objektyvios patirties ir žinių.

Pakeitimas 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams, 
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Europos Sąjungos kredito 
įstaigoms ir investicinėms įmonėms, jų 
darbuotojams, taip pat vartotojams ir
kitiems bankininkystės paslaugų 
naudotojams ir MVĮ atstovams. Ne mažiau 
kaip 5 nariai yra nepriklausomi aukšto 
lygio mokslininkai. Rinkos dalyviams 
atstovaujančių narių skaičius yra ne 
didesnis kaip 10 narių. Ne mažiau kaip 10 
narių renka MVĮ organizacijos. 

Or. en
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Pakeitimas 418
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams,
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, atstovaujančių ES kredito 
įstaigoms ir investicinėms įmonėms, jų 
darbuotojams, vartotojams ir kitiems 
mažmeninių draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojams. 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro bent 10 vartotojų ir naudotojų 
atstovų, pvz., pensijų fondų patikėtiniai, 5 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai 
ir ne mažiau kaip 10 atstovų iš priežiūros 
institucijų organizacijų. 

Or. en

Pakeitimas 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams, 
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių ES draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, profesinėms sąjungoms 
ir socialinėms organizacijoms bei kitiems 
mažmeninių draudimo paslaugų 
naudotojams. Nė viena suinteresuotoji 
šalis negali turėti tvirtesnės pozicijos negu 
kitos šalys. Mažiausiai penki nariai yra 
nepriklausomi mokslininkai.
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Pagrindimas

Visais atžvilgiais turi būti užtikrintas tinkamas ir teisingas suinteresuotųjų šalių grupės 
veikimas. Turi būti paaiškintas žodis „proporcingai“. Reikia užtikrinti nuolatines 
suinteresuotųjų šalių grupės konsultacijas, ir dviejų susirinkimų per metus tikrai nepakanka.

Pakeitimas 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
susirenka ne rečiau kaip du kartus per 
metus.

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
susirenka ne rečiau kaip keturis kartus per 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Visais atžvilgiais turi būti užtikrintas tinkamas ir teisingas suinteresuotųjų šalių grupės 
veikimas. Turi būti paaiškintas žodis „proporcingai“. Reikia užtikrinti nuolatines 
suinteresuotųjų šalių grupės konsultacijas, ir dviejų susirinkimų per metus tikrai nepakanka.

Pakeitimas 421
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
susirenka ne rečiau kaip du kartus per 
metus.

Suinteresuotųjų šalių grupės susirenka ne 
rečiau kaip du kartus per metus.

Or. en
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Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Pakeitimas 422
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
susirenka ne rečiau kaip du kartus per 
metus.

Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
susirenka ne rečiau kaip keturis kartus per 
metus.

Or. en

Pakeitimas 423
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 

3. Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupės ir Profesinių 
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grupės narius skiria Institucijos stebėtojų 
taryba,

pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 
grupės narius skiria Institucijos stebėtojų 
taryba, atsižvelgdama į susijusių 
suinteresuotųjų šalių pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 424
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės
narius skiria Institucijos stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų 
šalių pasiūlymus.

3. Suinteresuotųjų šalių grupių narius 
skiria Institucijos stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į susijusių suinteresuotųjų 
šalių pasiūlymus.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Pakeitimas 425
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 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 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 
geografinę pusiausvyrą ir atstovavimą 
suinteresuotosioms šalims iš visos Europos 
Sąjungos.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 426
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 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 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 
geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir 
atstovavimą suinteresuotosioms šalims iš 
visos Europos Sąjungos.

Or. en
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Pakeitimas 427
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas ir pakankamą
kelionės ir gyvenimo išlaidų 
kompensavimą, taip pat priemokas už 
dalyvavimą veikloje tiems nariams, 
kuriems kompensacijos neišmokėjimas 
užkirstų kelią dalyvauti tokioje veikloje. 
Europos biudžete taip pat turėtų būti 
numatytas tinkamas finansavimas 
ekspertizės centrui, kuriame profesionalūs 
finansinių paslaugų reguliavimo ir 
priežiūros ekspertai gali teikti technines 
konsultacijas išimtinai perkančiųjų 
investuotojų, MVĮ ir vartotojų 
organizacijoms remiant jų indėlį į 
suinteresuotųjų šalių patariamųjų grupių 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 428
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Draudimo, ir 
perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupei 
ir Profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas. Pakankama 
finansinė kompensacija skiriama 
suinteresuotųjų šalių grupės nariams, 
kurie atstovauja ne pelno organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 430
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Suinteresuotųjų šalių 
grupėms deramas sekretoriato paslaugas.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 431
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 
grupės nariams, kurie atstovauja ne pelno 
organizacijoms, skiriamas biudžetas. Šiam 
biudžetui, kuris turi būti pakankamas, kad 
būtų padengtos išlaidos, susijusios su 
parengiamųjų susirinkimų organizavimu 
ir dalyvavimu juose bei išorės tyrimų ir 
nuomonių užsakymu, pritaria stebėtojų 
taryba.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiktų taip, kad visoms grupės 
suinteresuotosioms šalims praktiškai būtų sudarytos tos pačios sąlygos ir galimybės prisidėti 
prie vykdomų darbų. Tai reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų būti priklausomi 
nuo jų atstovaujamų organizacijų išteklių, nes tai sukurtų didelį darbų, kurių gali iš tiesų 
imtis įvairūs atstovai, kiekio ir kokybės disbalansą. Tai svarbu šio sektoriaus darbuotojų 
atstovams, vartotojams, MVĮ ir kitiems subjektams.
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Pakeitimas 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pakankama finansinė kompensacija 
skiriama suinteresuotųjų šalių grupės 
nariams, kurie atstovauja ne pelno 
organizacijoms.

Or. en

Justification

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. 

Pakeitimas 433
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės 
nariai eina savo pareigas pustrečių metų, o 
šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama 
nauja atrankos procedūra.

4. Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupės ir Profesinių
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės 
nariai eina savo pareigas pustrečių metų, o 
šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama 
nauja atrankos procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
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šalių grupę.

Pakeitimas 434
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės
nariai eina savo pareigas pustrečių metų, o 
šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama 
nauja atrankos procedūra.

4. Suinteresuotųjų šalių grupių nariai eina 
savo pareigas pustrečių metų, o šiam 
laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja 
atrankos procedūra.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 435
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės 
nariai eina savo pareigas pustrečių metų, o 
šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama 
nauja atrankos procedūra.

4. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės 
nariai eina savo pareigas penkerius metus, 
o šiam laikotarpiui pasibaigus rengiama 
nauja atrankos procedūra.

Or. en



PE439.927v01-00 32/103 AM\809582LT.doc

LT

Pakeitimas 436
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš 
eilės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 437
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Institucija teikia visą reikiamą 
informaciją Suinteresuotųjų šalių grupei, 
kad ši galėtų atlikti savo patariamąsias 
užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos požiūriu Suinteresuotųjų šalių grupė visiškai priklauso nuo Institucijos. Kai 
Institucija prašo konsultacijos, ji turi suteikti Suinteresuotųjų šalių grupei galimybę lengvai 
susipažinti su jai svarbia informacija.

Pakeitimas 438
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
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pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su Institucijos 
užduotimis susijusiu klausimu, įskaitant 
bendrų pozicijų su Europos priežiūros 
institucija (bankininkystė) ir Europos 
priežiūros institucija (vertybiniai popieriai 
ir rinkos) siekimą, kaip nurodyta 42 
straipsnyje, ypač atsižvelgiant į 
uždavinius, nurodytus 7 ir 8 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė taip pat turėtų teikti atitinkamą paramą, priimant sprendimus, 
susijusius su finansiniais konglomeratais, jeigu toks konglomeratas vykdo draudimo arba 
profesinių pensijų veiklą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
teikia Institucijai nuomones ir patarimus 
bet kokiu klausimu. Suinteresuotųjų šalių 
grupei teikiant nuomones ir patarimus, 
turi būti atskleistas bet koks Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės narių 
interesų konfliktas.

Or. en



PE439.927v01-00 34/103 AM\809582LT.doc

LT

Pakeitimas 440
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu

5. Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupė ir Profesinių
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 441
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

5. Suinteresuotųjų šalių grupės gali teikti 
Institucijai nuomones ir patarimus bet 
kokiu su Institucijos užduotimis susijusiu 
klausimu.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
teikia Institucijai nuomones ir patarimus 
bet kokiu su Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu, ypač atsižvelgiant į 7 ir 
8 straipsnyje nurodytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 443
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8, 9 ir 10 
straipsnyje nurodytomis Institucijos 
užduotimis susijusiu klausimu.

Or. en
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Pakeitimas 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

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

Or. en

Justification

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 445
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
priima sprendimus dėl klausimų, susijusių 
su konsultacijomis, taip pat gali daryti 
įtaką rengiant susitarimų darbotvarkę. 
Visi grupės atstovai turi galimybę įnešti 
savo indėlį. Galutinį sprendimą dėl 
siūlomos darbotvarkės priima Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė, tačiau 
kiekvienas suinteresuotųjų šalių pogrupis 
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turi teisę įtraukti siūlomus klausimus į 
darbotvarkę. Kiekvienas suinteresuotų 
šalių pogrupis gali laisvai teikti 
Institucijai patarimus ir nuomones, kurios 
nebūtinai yra suinteresuotųjų šalių 
grupės daugumos teikiamos nuomonės.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupės turi skirtingų interesų ir nuomonių pagal jų narystę. Vartotojams 
ir kitiems paslaugų naudotojams turi būti suteikta teisė teikti nuomonę, kuri nebūtinai yra 
suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomonė. Šios teisės nesuteikimas suinteresuotosioms 
šalims kelia riziką paralyžiuoti grupės darbą.

Pakeitimas 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Suinteresuotųjų šalių grupė priima 
sprendimus dėl klausimų, susijusių su 
konsultacijomis, taip pat dėl susirinkimų 
darbotvarkės.

Or. en

Pakeitimas 447
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
priima savo darbo tvarkos taisykles

6. Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupė ir Profesinių
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
priima savo darbo tvarkos taisykles
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 448
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė
priima savo darbo tvarkos taisykles.

6. Suinteresuotųjų šalių grupės priima 
savo darbo tvarkos taisykles.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 449
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
priima savo darbo tvarkos taisykles

6. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
priima savo darbo tvarkos taisykles dviejų 
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trečdalių narių balsų daugumos 
pritarimu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į galimas skirtingas suinteresuotųjų šalių grupės narių nuomones, svarbu iš pat 
pradžių nustatyti griežtas darbo tvarkos taisyklės. Tą geriausia pasiekti nustatant, kad toms 
taisyklėms turi pritarti ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Be to, ši nuostata neleistų 
atstovams iš vienos suinteresuotosios grupės dominuoti priimant sprendimus.

Pakeitimas 450
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Institucija viešai skelbia Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės nuomones ir 
patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus.

7. Institucija viešai skelbia Draudimo ir
perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupės
ir Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomones ir patarimus bei 
konsultacijų su jomis rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.

Pakeitimas 451
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Institucija viešai skelbia Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų

7. Institucija viešai skelbia 
Suinteresuotųjų šalių grupių nuomones ir 



PE439.927v01-00 40/103 AM\809582LT.doc

LT

suinteresuotųjų šalių grupės nuomones ir 
patarimus bei konsultacijų su ja rezultatus.

patarimus bei konsultacijų su jomis
rezultatus.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 452
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad draudimo ir 
profesinių pensijų sektorius cikliškai 
prisiimtų savo išlaidas ir kad nė vienas 
pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas 
sprendimas tiesiogiai nedarytų neigiamos 
įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
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valstybių narių fiskalinei atsakomybei. valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 
Atitinkamame Institucijos sprendime 
nurodoma, kad fiskalinė atsakomybė 
nesikeičia.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės fiskalinei atsakomybei jokiomis sąlygomis negali turėti neigiamos įtakos Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – EDPPI) veikla. Siūlomos nuostatos tikslas 
– sustiprinti šį principą. Nustatydama šią sąlygą EDPPI sprendime, Institucija kiekvieną 
kartą apsvarstys ir išanalizuos, ar savo sprendimu nesikiša į valstybių narių fiskalinę 
atsakomybę.

Pakeitimas 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
tiesiogiai nedarytų didelės neigiamos 
įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 455
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 straipsnį priimtas sprendimas jokiu 
būdu nedarytų neigiamos įtakos valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei.
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Or. en

Pagrindimas

Jei 23 straipsnis gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms valstybėms narėms, jis turėtų būti 
taikomas tik sprendimams, priimtiems kritinės padėties atvejais, t. y. 10 straipsnyje 
numatytomis aplinkybėmis, kai valstybės narės gali įsikišti, galimas dalykas, viešosiomis 
lėšomis. 11 straipsnis neturėtų būti taikomas, nes tarpininkavimas naudojamas tik 
įprastinėmis aplinkybėmis atliekant nuolatinę priežiūrą.

Pakeitimas 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
tiesiogiai nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Institucijai reikia suteikti privalomų galių „sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų 
ginčus“ ir „priimant neatidėliotinus sprendimus“. Valstybėms narėms taikomos nuostatos, 
apsaugančios nuo Institucijos sprendimų, turėtų būti ribojamos ir, kaip paprastai, atitikti 
taisyklę „laikytis arba paaiškinti“. Apsaugos sąlygos neturi tapti potencialia spraga.

Pakeitimas 457
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą nacionalinei 

Išbraukta.
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priežiūros institucijai pranešti Institucijai 
ir Komisijai, kad nacionalinė priežiūros 
institucija sprendimo neįgyvendins.
Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.
Tokiu atveju Institucijos sprendimas 
laikinai sustabdomas.
Institucija per mėnesį nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša 
valstybei narei, ar patvirtina savo 
sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.
Jeigu Institucija patvirtina savo 
sprendimą, Taryba kvalifikuotąja balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje, per du mėnesius nusprendžia, 
ar Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas.
Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Jei 23 straipsnis gali turėti neigiamos įtakos tam tikroms valstybėms narėms, jis turėtų būti 
taikomas tik sprendimams, priimtiems kritinės padėties atvejais, t. y. 10 straipsnyje 
numatytomis aplinkybėmis, kai valstybės narės gali įsikišti, galimas dalykas, viešosiomis 
lėšomis. 11 straipsnis neturėtų būti taikomas, nes tarpininkavimas naudojamas tik 
įprastinėmis aplinkybėmis atliekant nuolatinę priežiūrą.

Pakeitimas 458
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 2. Jeigu valstybė narė nepritaria pagal 11 
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straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą nacionalinei 
priežiūros institucijai pranešti Institucijai ir
Komisijai, kad nacionalinė priežiūros 
institucija sprendimo neįgyvendins.

straipsnio 3 dalį priimtam sprendimui, nes 
jis daro neigiamą įtaką jos fiskalinei 
atsakomybei, ji per dvidešimt darbo dienų
nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą 
nacionalinei priežiūros institucijai praneša
Institucijai, Komisijai ir Europos 
Parlamentui, kad nacionalinė priežiūros 
institucija sprendimo neįgyvendins.

Or. en

Pakeitimas 459
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per mėnesį nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą nacionalinei 
priežiūros institucijai pranešti Institucijai ir 
Komisijai, kad nacionalinė priežiūros 
institucija sprendimo neįgyvendins.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per dvidešimt darbo dienų nuo 
pranešimo apie Institucijos sprendimą 
nacionalinei priežiūros institucijai pranešti 
Institucijai ir Komisijai, kad nacionalinė 
priežiūros institucija sprendimo 
neįgyvendins.

Or. en

Pakeitimas 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą, kaip sprendimas pažeidžia jos 
fiskalinę atsakomybę.
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Or. en

Pakeitimas 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą, kaip sprendimas pažeidžia jos 
fiskalinę atsakomybę.

Or. en

Pagrindimas

Institucijai reikia suteikti privalomų galių „sprendžiant nacionalinių priežiūros institucijų 
ginčus“ ir „priimant neatidėliotinus sprendimus“. Valstybėms narėms taikomos nuostatos, 
apsaugančios nuo Institucijos sprendimų, turėtų būti ribojamos ir, kaip paprastai, atitikti 
taisyklę „laikytis arba paaiškinti“. Apsaugos sąlygos neturi tapti potencialia spraga.

Pakeitimas 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, 
kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, 
per du mėnesius nusprendžia, ar 
Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, 
neįskaitant susijusiai valstybei narei 
atstovaujančio Tarybos nario balso, ne 
vėliau kaip per du mėnesius nuo 
Institucijos pranešimo susijusiai valstybei 
narei, kaip apibrėžta ketvirtoje 
pastraipoje, nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas. Kvalifikuotoji balsų dauguma
apibrėžiama kaip bent 55 proc. Tarybos 
narių balsų, neįskaitant susijusios 
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valstybės narės balso, kurią sudaro bent 
keturiolika narių, atstovujančių 
valstybėms narėms, kuriose yra bent 
65 proc. Sąjungos gyventojų, neįskaitant 
susijusios valstybės narės gyventojų.

Or. en

Pakeitimas 463
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba balsų dauguma savo posėdyje 
vėliausiai per du mėnesius nuo Institucijos 
pranešimo susijusiai valstybei narei, kaip 
apibrėžta pirmesnėje pastraipoje,
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas.

Or. en

Pakeitimas 464
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas.

Or. en
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Pakeitimas 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – pašalinti netikrumą visais tais atvejais, kai Taryba 
nepriima jokio sprendimo per nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį. Nepakankami veiksmai 
sprendžiant tokį svarbų klausimą kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė negali sukelti 
jokių neigiamų padarinių valstybei narei. Todėl siūloma laikyti ginčijamą Institucijos  
sprendimą panaikintu, praėjus dviejų mėnesių laikotarpiui, per kurį Taryba turėjo priimti 
savo sprendimą.

Pakeitimas 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti 
Institucijos sprendimą, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – pašalinti netikrumą visais atvejais, kai Taryba nepriima 
jokio sprendimo per nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį. Nepakankami veiksmai sprendžiant 
tokį svarbų klausimą kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė negali sukelti jokių neigiamų 
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padarinių valstybei narei. Todėl siūloma laikyti ginčijamą Institucijos sprendimą panaikintu, 
praėjus dviejų mėnesių laikotarpiui, per kurį Taryba turėjo priimti savo sprendimą.

Pakeitimas 467
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Jeigu Taryba nusprendžia panaikinti
Institucijos sprendimą arba nepriima 
sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
nutraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per du 
mėnesius, sprendimas panaikinamas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – pašalinti netikrumą visais atvejais, kai Taryba nepriima 
jokio sprendimo per nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį. Nepakankami veiksmai sprendžiant 
tokį svarbų klausimą kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė negali sukelti jokių neigiamų 
padarinių valstybei narei. Todėl siūloma laikyti ginčijamą Institucijos sprendimą panaikintu, 
praėjus dviejų mėnesių laikotarpiui, per kurį Taryba turėjo priimti savo sprendimą.
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Pakeitimas 469
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.Tokiu atveju Institucijos 
sprendimas laikinai sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 470
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, 
kaip apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, 
per dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Institucija panaikina savo sprendimą arba 
tinkamai paaiškina, kodėl jį patvirtina. 

Or. en

Pagrindimas

Neribotos galios nuostata ragina apriboti jos suteikiamus įgaliojimus taikant „laikytis arba 
paaiškinti“ mechanizmą, ypač EPI nepriklausomumo atžvilgiu.
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Pakeitimas 471
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnyje, per dešimt darbo dienų 
nusprendžia, ar patvirtinti Institucijos 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 2 dalies 5 pastraipoje, 
per dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 16 
straipsnyje, per dešimt darbo dienų 
nusprendžia, ar panaikinti Institucijos 
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panaikinti. sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 10 straipsnio 2 dalį priimamų sprendimų pobūdis labai ypatingas, nes jie priimami 
„krizės sąlygomis“. Todėl, atsižvelgiant į aplinkybes ir profesinį EDPPI sprendimo pobūdį, 
tikslinga nustatyti griežtesnes taisykles tokio sprendimo panaikinimui. Taip pat nereikia 
pamiršti, kad tokius sprendimus galima priimti tik po to, kai patvirtinamas „kritinės padėties“ 
aplinkybių buvimas.

Pakeitimas 474
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas patvirtintas.

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 
Institucijos sprendimas panaikintas.

Or. en

Pakeitimas 475
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
nacionalinės priežiūros institucijos ar 
finansų įstaigos tapatybė bei pagrindinis 
sprendimo turinys, atsižvelgiant į teisėtą 
finansų įstaigų interesą apsaugoti savo 
verslo paslaptis.

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
nacionalinės priežiūros institucijos ar 
finansų įstaigos tapatybė bei pagrindinis 
sprendimo turinys, išskyrus atvejus, kai 
viešas paskelbimas prieštarautų teisėtam 
finansų įstaigų interesui apsaugoti savo 
verslo paslaptis arba keltų didelį pavojų 
visos ar dalies finansų sistemos 
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stabilumui bendruomenėje.

Or. en

Pakeitimas 476
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmininkas, kuris nebalsuoja; a) pirmininkas, turintis lemiamą balsą;

Or. en

Pakeitimas 477
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pirmininko pavaduotojas, turintis 
lemiamą balsą, jeigu pavaduoja 
pirmininką

Or. en

Pakeitimas 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) du Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupės atstovai, iš kurių vienas 
atstovauja MVĮ, kuris nebalsuoja. 
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Or. en

Pakeitimas 479
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių nacionalinių priežiūros 
institucijų atstovai.

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nešališkam nesutarimų sprendimui 
palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir 
keturi stebėtojų tarybos nariai. 
Pirmininkas renka grupės narius iš 
stebėtojų tarybos. Nė vienas grupei 
priklausantis stebėtojų tarybos narys 
negali būti nesutariančių nacionalinių 
priežiūros institucijų atstovas ir negali 
būti suinteresuotas palaikyti kurią nors 
ginčo šalį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išplėsti grupei priklausančių narių sąrašą, kad būtų geriau užtikrintas nuomonių 
pliuralizmas priimant sprendimus.

Pakeitimas 480
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra
nesutariančių nacionalinių priežiūros 
institucijų atstovai.

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nešališkam nesutarimų sprendimui 
palengvinti, kurią sudaro pirmininkas, du 
stebėtojų tarybos nariai ir du asmenys, 
parenkami iš ekspertų sąrašo, kuriuo 
rūpinasi pirmininkas. Nė vienas grupei 
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priklausantis stebėtojų tarybos narys 
negali būti nesutariančių nacionalinių 
priežiūros institucijų atstovas ir negali 
būti suinteresuotas palaikyti kurią nors 
ginčo šalį. Grupė sprendimus priima 
paprasta balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra
nesutariančių nacionalinių priežiūros 
institucijų atstovai.

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nešališkam nesutarimų sprendimui 
palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir du 
jos nariai, kurie nėra nesutariančių 
nacionalinių priežiūros institucijų atstovai 
ir negali būti suinteresuoti palaikyti kurią 
nors ginčo šalį.

Or. en

Pakeitimas 482
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių nacionalinių priežiūros 
institucijų atstovai.

2. Siekdamas 11 straipsnio tikslų, 
pirmininkas suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių nacionalinių priežiūros 
institucijų atstovai.
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Or. en

Pakeitimas 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Grupės sudėtis turi būti subalansuota 
ir atspindėti Europos Sąjungą kaip 
visumą. Įgaliojimai yra iš dalies 
sutampantys, ir taikoma atitinkama 
rotacijos tvarka.

Or. en

Pakeitimas 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Stebėtojų taryba suformuoja ekspertų 
grupę, kurią sudaro ribotas 
nepriklausomų aukšto lygio asmenų, 
įsipareigojusių siekti Europos Sąjungos 
tikslų, skaičius.
Ekspertų grupė vykdo šias užduotis:
a) pareiškia nuomonę dėl Institucijos 
darbo programos;
b) padeda Institucijai nustatyti savo 
prioritetus;
c) praneša Institucijai apie reguliavimo 
neatitikimus vidaus rinkoje ir siūlo 
tolesnio darbo sritis; ir
d) praneša Institucijai apie pagrindinius 
finansų rinkos pokyčius.



PE439.927v01-00 56/103 AM\809582LT.doc

LT

Institucija užtikrina ekspertų grupei 
tinkamas sekretoriato paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ekspertų grupės nariai eina savo 
pareigas pustrečių metų, o šiam 
laikotarpiui pasibaigus rengiama nauja 
atrankos procedūra.
Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš 
eilės.

Or. en

Pakeitimas 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Ekspertų grupė tvirtina savo darbo 
tvarkos taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 487
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Stebėtojų tarybos nariai ir jų 
personalas neturi būti dirbę ar teikę 
paslaugas finansų įstaigoms trijų 
praėjusių metų laikotarpiu, taip pat 
neturėtų dirbti šio darbo trejus metus po 
to, kai nustoja eiti pareigas Institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 488
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Stebėtojų taryba skiria pirmininką. 3. Stebėtojų taryba skiria pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją.

Or. en

Pakeitimas 489
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Stebėtojų taryba, remdamasi valdybos 
pasiūlymu, priima metinę Institucijos 
veiklos ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 
7 dalyje nurodytos metinės ataskaitos 
projektu, ir iki birželio 15 d perduoda šią 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, Audito Rūmams ir Europos 
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ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ataskaita paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

Stebėtojų taryba sprendžia paprasta savo 
narių balsų dauguma.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Or. en

Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Pakeitimas 491
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba sprendžia kvalifikuotąja 
savo narių balsų dauguma, kaip apibrėžta
ES sutarties 16 straipsnyje ir Protokolo 
(Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų, kuris pridedamas prie Europos 
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnyje.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Kvalifikuotoji balsų dauguma tinka priimti visiems EDPPI sprendimams (ne vien techniniams 
standartams, gairėms ir rekomendacijoms, kaip siūlė Komisija). Iš tikrųjų kvalifikuotosios 
balsų daugumos taikymas užtikrina geriausią pusiausvyrą, kuri atspindi kiekvienos 
nacionalinės priežiūros institucijos ekonominį svertą.

Pakeitimas 492
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba priima sprendimus 
paprasta savo narių balsų dauguma pagal 
principą, kuriuo remiantis kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.
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Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų taryba susideda iš gerbiamų savo sritį išmanančių specialistų, todėl sprendimų 
priėmimas turėtų visada vykti remiantis principu, kai kiekvieno nario balsas turi tokią pačią 
vertę. Kvalifikuotoji balsų dauguma nėra būtina, kad EBI galėtų įgyvendinti savo tikslus; 
paprastoji balsų dauguma vienodomis sąlygomis užtikrina vienodą visų ekspertų nuomonių 
traktavimą.

Pakeitimas 493
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

1. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami 
paprast narių balsų dauguma pagal 
principą, kad kiekvienas narys turi vieną 
balsą.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Or. de

Pagrindimas

Dėl naujosios priežiūros struktūros mažų šalių teisės dalyvauti priimant sprendimus negali 
būti apribojamos didžiųjų šalių naudai. Stebėtojų tarybos sprendimai turi būti priimami 
paprastA narių balsų dauguma pagal principą, kad kiekvienas narys turi vieną balsą.

Pakeitimas 494
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 1. Stebėtojų taryba priima sprendimus 
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nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių,
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

paprastąja savo narių balsų dauguma pagal 
principą, kuriuo remiantis kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 495
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba priima sprendimus 
paprastąja savo narių balsų dauguma pagal 
principą, kuriuo remiantis kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma.

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų taryba susideda iš gerbiamų savo sritį išmanančių specialistų, todėl sprendimų 
priėmimas turėtų visada vykti remiantis principu, kai kiekvieno nario balsas turi tokią pačią 
vertę. Kvalifikuotoji balsų dauguma nėra būtina, kad EBI galėtų įgyvendinti savo tikslus; 
papraSTA balsų dauguma vienodomis sąlygomis užtikrina vienodą visų ekspertų nuomonių 
traktavimą.
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Pakeitimas 496
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

1. Stebėtojų taryba dėl 7–11 straipsniuose
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
straipsnio 4 dalyje ir Protokolo (Nr. 36) 
dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, 
kuris pridedamas prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo, 3 straipsnyje.

Or. en

Justification

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

Pakeitimas 497
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 

1. Stebėtojų taryba priima sprendimus 
paprastA savo narių balsų dauguma pagal 
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sprendimų, priimamų pagal VI skyrių,
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

principą, kuriuo remiantis kiekvienas 
narys turi vieną balsą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tiesiog sukeičiamos vietomis 1 ir 2 pastraipos siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
nuoseklumą, pirmiausia išdėstant bendrąją taisyklę, o tik tada – išimtis. Jame atsispindi 
pranešėjo pasiūlymas atnaujinti tekstą, atsižvelgiant į nuorodą Lisabonos sutartyje.

Pakeitimas 498
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų dauguma.

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
straipsnyje. 

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja balsų dauguma, kai 
kiekvienas narys turi vieną balsą.

Or. en

Pakeitimas 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
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sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje.

sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
straipsnyje ir Protokolo (Nr. 36) dėl 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris 
pridedamas prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo, 3 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikoma prie Lisabonos sutarties..

Pakeitimas 500
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi kiti stebėtojų tarybos sprendimai 
priimami paprastąja narių balsų 
dauguma.

Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tiesiog sukeičiamos vietomis 1 ir 2 pastraipos siekiant užtikrinti didesnį teisinį 
nuoseklumą, pirmiausia išdėstant bendrąją taisyklę, o tik tada – išimtis. Jame atsispindi 
pranešėjo pasiūlymas atnaujinti tekstą, atsižvelgiant į nuorodą Lisabonos sutartyje.
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Pakeitimas 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos 
atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių 
išrinkti keturi nariai.

1. Valdybą sudaro pirmininkas ir stebėtojų 
tarybos iš savo narių išrinkti šeši nariai.

Or. en

Pagrindimas

EDPPI turi būti kiek įmanoma nepriklausoma. Todėl Europos Komisijos įtaka šios institucijos 
veiklai turi būti ribota. Siūlomu pakeitimu siekiama pašalinti Komisijos atstovą iš EDPPI 
valdybos. EBI kontroliuoja pačios priežiūros institucijos. Komisijos atstovo, kaip balsavimo 
teisės neturinčio nario, buvimas EDPPI stebėtojų taryboje  yra pakankamas, siekiant 
užtikrinti tinkamą Komisijos ir EDPPI keitimąsi informacija bei tinkamą jų bendravimą.

Pakeitimas 502
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką,
turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 
valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų 
dalyvauti posėdyje.

Kiekvienas narys turi pakaitinį narį, kuris 
galėtų pakeisti valdybos narį, jei tas asmuo 
negalėtų dalyvauti posėdyje. Pirmininką 
gali pakeisti pirmininko pavaduotojas, o 
narius – pakaitiniai nariai, kurie skiriami 
pagal 25 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdomasis direktorius dalyvauja 
valdybos posėdžiuose

Vykdomasis direktorius ir Komisijos 
atstovas dalyvauja valdybos posėdžiuose 
be teisės balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 504
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba susirenka į eilinius posėdžius bent 
du kartus per metus.

Valdyba susirenka bent prieš kiekvieną 
stebėtojų tarybos posėdį ir taip dažnai, 
kaip mano esant reikalinga.

Or. en

Pakeitimas 505
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, ES institucijos ir kitos 
viešosios ar privačios įstaigos nesiekia 
daryti poveikio valdybos nariams. 

Or. en
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Pakeitimas 506
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 54 straipsnyje minimus tarnybos 
nuostatus valdybos nariai, nustoję eiti 
pareigas, ir toliau turi pareigą sąžiningai 
ir apdairiai elgtis, sutikdami eiti tam 
tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam 
tikrą naudą.

Or. en

Pakeitimas 507
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima metinę Institucijos veiklos 
ataskaitą, remdamasi 38 straipsnio 7 
dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki 
birželio 15 d. perduoda tą ataskaitą 
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, 
Audito Rūmams ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Ataskaita 
paskelbiama viešai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima metinę Institucijos veiklos ataskaitą, 
remdamasi 38 straipsnio 7 dalyje nurodytos 
ataskaitos projektu, ir iki birželio 15 d. 
perduoda tą ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito 
Rūmams ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Ataskaita 
paskelbiama viešai.

6. Valdyba, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima Institucijos veiklos ataskaitą 
(ataskaitą), remdamasi 38 straipsnio 7 
dalyje nurodytos ataskaitos projektu, ir iki 
birželio 15 d. perduoda ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito 
Rūmams ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Ataskaita 
paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 509
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdyba skiria ir šalina apeliacinės 
tarybos narius pagal 44 straipsnio 3 dalį ir 
44 straipsnio 5 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 510
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdyba skiria ir šalina apeliacinės 
tarybos narius pagal 44 straipsnio 3 dalį ir 

Išbraukta.
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44 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 511
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai atstovauja pirmininkas, kuris
yra visą darbo dieną dirbantis 
nepriklausomas specialistas.

1. Institucijai atstovauja pirmininkas ir 
pirmininko pavaduotojas, kurie yra visą 
darbo dieną dirbantys nepriklausomi 
specialistai.

Pirmininkas atsako už stebėtojų tarybos 
darbo parengimą ir pirmininkauja stebėtojų 
tarybos bei valdybos posėdžiams.

Pirmininkas atsako už stebėtojų tarybos 
darbo parengimą ir pirmininkauja stebėtojų 
tarybos bei valdybos posėdžiams.

Pirmininko pavaduotojas veikia kaip 
pakaitinis pirmininkas ir atsako už išorės 
santykius su Jungtiniu komitetu, ESRV ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 512
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria Europos Parlamentas, 
atsižvelgdamas į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal stebėtojų tarybos rengiamą
atviros atrankos procedūrą, kurios metu ji 
išrenka tris stipriausius kandidatus, 
kuriuos teikia svarstyti Europos 
Parlamentui.
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Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktus 
tris kandidatus turi patvirtinti Europos 
Parlamentas, kuris vieną iš jų paskiria 
pirmininku.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Or. en

Pagrindimas

Stebėtojų tarybos įgaliojimas parengti galutinį sąrašą turėtų padėti išvengti politinių aspektų 
pradiniame procese ir užtikrinti, kad į galutinį sąrašą patektų kandidatai, turintys aukščiausią 
techninę kvalifikaciją. Europos Parlamentas turėtų priimti galutinį sprendimą, kuris iš trijų 
kandidatų turi būti paskirtas demokratinam teisėtumui užtikrinti.

Pakeitimas 513
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria Europos Parlamentas, 
atsižvelgdamas į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal stebėtojų tarybos rengiamą
atviros atrankos procedūrą, kurios metu ji 
išrenka tris stipriausius kandidatus, 
kuriuos teikia svarstyti Europos 
Parlamentui.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktus 
tris kandidatus turi patvirtinti Europos 
Parlamentas, kuris vieną iš jų paskiria 
pirmininku.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Or. en
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Pakeitimas 514
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų 
skyrimo institucijų reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pirmininkas turi turėti tvirtą ir patikrintą patirtį draudimo ir ĮAPPS priežiūros bei ĮAPPS 
direktyvos įgyvendinimo srityse.

Pakeitimas 515
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininką ir pirmininko pavaduotoją
skiria stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo 
nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir 
rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros 
atrankos procedūrą.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktus 
kandidatus turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Nesant pirmininko ir pirmininko 
pavaduotojo stebėtojų taryba taip pat iš 
savo narių išrenka laikiną pakaitinį narį, 
kuris atliktų pirmininko arba pirmininko 
pavaduotojo pareigas jiems nesant.
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Or. en

Pakeitimas 516
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 54 straipsnyje minimus 
tarnybos nuostatus pirmininkas, nustojęs 
eiti pareigas, ir toliau turi pareigą 
sąžiningai ir apdairiai elgtis, sutikdamas 
eiti tam tikras skiriamąsias pareigas ar 
gauti tam tikrą naudą.

Or. en

Pakeitimas 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas taip pat gali 
pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų 
ataskaitą apie savo pareigų atlikimą.

2. Europos Parlamentui kiekvienais 
metais reikia pateikti ataskaitą apie 
valdžios institucijų veiklą; jis taip pat gali 
bet kada gali pareikalauti, kad pirmininkas 
pateiktų ataskaitą apie savo pareigų 
atlikimą.

Or. de
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Pakeitimas 518
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų 
taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, 
gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų 
išmanymą, su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų 
taryba, pasiūlius valdybai, atsižvelgdama į 
jo nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir 
rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 519
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per devynis mėnesius iki vykdomojo 
direktoriaus penkerių metų kadencijos 
pabaigos stebėtojų taryba atlieka 
įvertinimą.

4. Per devynis mėnesius iki vykdomojo 
direktoriaus penkerių metų kadencijos 
pabaigos valdyba atlieka įvertinimą.

Stebėtojų taryba visų pirma įvertina: Valdyba visų pirma įvertina:
a) per pirmąją kadenciją pasiektus 
rezultatus ir kaip jie buvo pasiekti;

a) per pirmąją kadenciją pasiektus 
rezultatus ir kaip jie buvo pasiekti;

b) Institucijos pareigas ir reikalavimus per 
kelerius ateinančius metus.

b) Institucijos pareigas ir reikalavimus per 
kelerius ateinančius metus.

Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į 
vertinimą, gali vieną kartą pratęsti 
vykdomojo direktoriaus kadenciją.

Valdyba, atsižvelgdama į vertinimą, gali 
vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus 
kadenciją.

Or. en
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Pakeitimas 520
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vykdomasis direktorius gali būti 
pašalintas iš pareigų tik stebėtojų tarybos 
sprendimu.

5. Vykdomasis direktorius gali būti 
pašalintas iš pareigų tik stebėtojų tarybos 
sprendimu ir pasiūlius valdybai.

Or. en

Pakeitimas 521
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdomasis direktorius neturi būti 
dirbęs ar teikęs paslaugas finansų 
įstaigoms trijų praėjusių metų laikotarpiu, 
taip pat neturėtų dirbti šio darbo trejus 
metus po to, kai nustoja eiti pareigas 
Institucijoje.

Or. en

Pakeitimas 522
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal 54 straipsnyje minimus 
tarnybos nuostatus vykdomasis 
direktorius, nustojęs eiti pareigas, ir toliau 
turi pareigą sąžiningai ir apdairiai elgtis, 
sutikdamas eiti tam tikras skiriamąsias 



AM\809582LT.doc 75/103 PE439.927v01-00

LT

pareigas ar gauti tam tikrą naudą.

Or. en

Pakeitimas 523
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
IV skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto tekstui.
EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ

JUNGTINIS KOMITETAS
EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

(JUNGTINIS KONSULTACINIS 
KOMITETAS)

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad JK yra konsultacinis organas EPI viduje ir tarp EPI ir ESRV.

Pakeitimas 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
priežiūros institucijų jungtinis komitetas.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos 
priežiūros institucijos (Jungtinis 
komitetas) (toliau Jungtinis komitetas), 
kurio būstinė yra Frankfurte.

Or. en
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Pakeitimas 525
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos 
bankininkystės institucija bei Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose su 
kitomis EPI, o ypač:

– finansinių konglomeratų;
– apskaitos ir audito;
– pokyčių įvairiuose sektoriuose, rizikos ir 
finansinio stabilumo silpnųjų vietų
mikrolygio rizikos ribojimo analizių;
– mažmeninių investicinių produktų;
– kovos su pinigų plovimu priemonių; ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba bei Europos 
sisteminės rizikos valdybos ir Europos 
priežiūros institucijų sąveikos kūrimo.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis komitetas plėtoja ir kitas bendrų veiksmų sritis. Todėl nuostatuose siūloma nurodyti 
konkrečias bendradarbiavimo sritis. Remdamiesi Jungtinio komiteto parengiamuoju darbu, 
galutinius sprendimus priima Jungtinį komitetą sudarantys komitetai.

Pakeitimas 526
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
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kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos
bankininkystės institucija bei Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose.

kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja bei užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose visuose 
Europos priežiūros institucijos 
ramsčiuose, o ypač:

– finansinių konglomeratų;
– apskaitos ir audito;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizių;
– mažmeninių investicinių produktų;
– kovos su pinigų plovimu priemonių; ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba bei Europos 
sisteminės rizikos valdybos ir Europos 
priežiūros institucijų sąveikos kūrimo.

Or. en

Pakeitimas 527
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija; jis taip pat užtikrina 
priežiūros nuoseklumą ir koordinavimą 
įvairiuose sektoriuose, o ypač:
– finansinių konglomeratų;
– apskaitos ir audito;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizių;
– mažmeninių investicinių produktų;
– kovos su pinigų plovimu priemonių; ir
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– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 528
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose.

2. Jungtinis komitetas veikia kaip bendroji
EFPIS struktūra, kurioje Institucija 
reguliariai ir glaudžiai bendradarbiauja su 
Europos bankininkystės institucija bei 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija ir užtikrina darbo nuoseklumą 
įvairiuose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
Priežiūra

1. Jungtinis komitetas vykdo visų finansų 
rinkos dalyvių ir pagrindinių finansų 
rinkos dalyvių pagal 12a straipsnį 
konsoliduotosios priežiūros institucijos 
užduotis.
2. Jungtinis komitetas finansuoja šią 
priežiūros veiklą, rinkdamas iš kiekvieno 
jo prižiūrimo rinkos dalyvio mokestį, 
remdamasis rizika, kad dalyvis gali 
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bankrutuoti.

Or. en

Pakeitimas 530
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos
pirmininkas ir Europos bankininkystės
institucijos bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucijos pirmininkai ir, kai 
taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas.

1. Jungtinį komitetą sudaro 
nepriklausomas pirmininkas, 
nepriklausomas pirmininko pavaduotojas
ir Europos draudimo ir profesinių pensijų
institucijos bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucijos pirmininkai ir, kai 
taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas.

Or. en

Pakeitimas 531
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 a straipsnis
1. Jungtinis komitetas stebi ir koordinuoja 
priežiūros institucijų kolegijas, 
prižiūrinčias dideles tarpvalstybines 
finansų įstaigas, kurios laikomos 
sistemiškai svarbiomis.
2. Sistemiškai svarbių finansų įstaigų, 
kurioms taikomas 2.1 straipsnis, sąrašą 
sudaro ESRV, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Jungtiniu 
komitetu.
3. Jungtinis komitetas gali nuspręsti 
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perimti atskirų finansų įstaigų tiesiogines 
pareigas ir kompetenciją, priskirtą 
Institucijai šiame reglamente, atitinkamai 
pasitaręs su prižiūrimomis institucijomis 
ir valdybomis bei susijusių 
suinteresuotųjų šalių grupėmis, ypač 
finansinių konglomeratų ir įstaigų, kurios 
veikia tarp valstybių daugiau nei vienos 
Institucijos kompetencijos srityse, atveju.

Or. en

Pakeitimas 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis
Sudėtis

Išbraukta.

1. Apeliacinė taryba – jungtinė Europos 
bankininkystės institucijos, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos 
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos įstaiga.
2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai nacionalinių 
priežiūros institucijų ar kitų Institucijos 
veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar 
Bendrijos įstaigų darbuotojai. Apeliacinė
taryba skiria savo pirmininką. Apeliacinės 
tarybos sprendimai priimami bent keturių 
iš šešių jos narių balsų dauguma. 
Apeliacinę tarybą prireikus sušaukia jos 
pirmininkas.

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
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Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba.
Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI] ir Reglamentą (EB) 
Nr. …/… [EVPRI].
4. Apeliacinės tarybos narių kadencija 
trunka penkerius metus. Ji gali būti 
pratęsta vieną kartą.
5. Institucijos valdybos paskirtas 
apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu 
dėl rimto nusižengimo ir valdyba, 
pasitarusi su stebėtojų taryba, priima 
atitinkamą sprendimą.
6. Institucija, Europos bankininkystės 
institucija ir Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija užtikrina tinkamą 
apeliacinės tarybos veiklos paramą ir 
sekretoriato paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai nacionalinių 
priežiūros institucijų ar kitų Institucijos 
veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar 
Bendrijos įstaigų darbuotojai.

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai. Ją sudaro asmenys, 
išskyrus dabartinius nacionalinių priežiūros 
institucijų ar kitų Institucijos veikloje 
dalyvaujančių nacionalinių ar ES įstaigų ar 
finansų įstaigų darbuotojus, kurie turi 
gerą reputaciją, dokumentais pagrįstų 
atitinkamų žinių ir profesinę 
kompetenciją, įskaitant patirtį priežiūros 
klausimais, įgytą pakankamai aukštu 
lygiu bankininkystės, draudimo, 
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vertybinių popierių ar kitų finansinių 
paslaugų srityje, ir mažiausiai du nariai 
turi turėti pakankamų teisės žinių, kad
galėtų teikti profesionalias teisines 
konsultacijas Institucijos įgaliojimų 
vykdymo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 534
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinė taryba skiria savo pirmininką. Pirmininkas, kurį skiria kartu Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija, turėtų 
būti profesionalus teisininkas.

Or. en

Pakeitimas 535
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami 
bent keturių iš šešių jos narių balsų 
dauguma.

Apeliacinės tarybos sprendimai priimami 
paprasta balsų dauguma. Lemiamą balsą 
turi pirmininkas.

Or. en
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Pakeitimas 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinės tarybos sudėtis turi būti 
subalansuota ir atspindėti Europos 
Sąjungą kaip visumą.

Or. en

Pakeitimas 537
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai
pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Apeliacinės tarybos nariai ir pakaitiniai 
nariai skiriami, prieš tai pasitarus su
Institucijų valdybomis, tokia tvarka:

– du narius ir du pakaitinius narius skiria 
Taryba;
– du narius ir du pakaitinius narius skiria 
Komisija;
–  du narius ir du pakaitinius narius 
skiria Europos Parlamentas.

Or. en
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Pakeitimas 538
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Du apeliacinės tarybos narius skiria
Europos Parlamentas, du narius skiria 
Taryba ir du narius skiria Komisija po 
viešo kvietimo dalyvauti konkurse 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir prieš tai pasitarę
su stebėtojų taryba.

Or. en

Pakeitimas 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Du apeliacinės tarybos narius ir jų 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Europos Parlamentas, prieš tai 
pasitaręs su stebėtojų taryba. Jame turi 
būti bent vienas narys, atstovaujantis 
vartotojų organizacijoms, vienas narys, 
atstovaujantis MVĮ ir vienas narys, 
atstovaujantis mokslinių tyrimų 
bendruomenei. Pastarąjį, taip pat jo 
pakaitinį narį, skiria draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en
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Pakeitimas 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba.

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du 
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto surengus posėdį 
Europos Parlamente po viešo kvietimo 
dalyvauti konkurse paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria 
Institucijos valdyba, prieš tai pasitarusi su 
stebėtojų taryba.

Or. en

Pakeitimas 541
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI] ir Reglamentą (EB) 
Nr. …/… [EVPRI].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 542
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI] ir Reglamentą (EB) 
Nr. …/… [EVPRI].

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI] ir Reglamentą (EB) 
Nr. …/… [EVPRI].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 544
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos valdybos paskirtas 
apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir valdyba, pasitarusi su 
stebėtojų taryba, priima atitinkamą 
sprendimą.

5. Apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir jį (ją) paskyrusi 
institucija, pasitarusi su stebėtojų taryba, 
priima atitinkamą sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis
Nepriklausomumas ir nešališkumas

Išbraukta.

1. Apeliacinės tarybos nariai priima 
sprendimus nepriklausomai. Jų nevaržo 
jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų 
pareigų Institucijoje, jos valdyboje ar jos 
stebėtojų taryboje.
2. Apeliacinės tarybos nariai negali 
dalyvauti jokiame apeliaciniame procese, 
jeigu yra kaip nors asmeniškai juo 
suinteresuoti arba jeigu anksčiau 
dalyvavo procese kaip vienos iš proceso 
šalių atstovai, arba jeigu dalyvavo 
priimant skundžiamą sprendimą.
3. Jeigu kuris nors apeliacinės tarybos 
narys dėl vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų 
priežasčių arba dėl bet kokios kitos 
priežasties mano, kad kolega narys 
neturėtų dalyvauti kuriame nors 
apeliaciniame procese, jis atitinkamai 
informuoja apeliacinę tarybą.
4. Bet kuri apeliacinio proceso šalis gali 
paprieštarauti apeliacinės tarybos nario 
dalyvavimui, remdamasi bet kuria iš 1 ir 2 
dalyse nurodytų priežasčių arba įtarusi 
apeliacinės tarybos narį šališkumu. 
Prieštaravimo pagrindas negali būti narių 
pilietybė ir nėra priimtinas, jeigu 
apeliacinio proceso šalis, nors ir žinojusi 
apie esamą pagrindą prieštarauti, vis dėlto 
ėmėsi kitokios procesinės priemonės, o ne 
prieštaravo apeliacinės tarybos sudėčiai.
5. Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl 
veiksmų, kurių reikėtų imtis 1 ir 2 dalyse 
nurodytais atvejais, nedalyvaujant 
susijusiam nariui.



PE439.927v01-00 88/103 AM\809582LT.doc

LT

Tam sprendimui priimti susijusį narį 
apeliacinėje taryboje pakeičia jo 
pakaitinis narys, nebent jis atsidurtų 
panašioje padėtyje. Tokiu atveju 
pirmininkas paskiria pavaduojantį asmenį 
iš turimų pakaitinių narių.
6. Apeliacinės tarybos nariai įsipareigoja 
veikti nepriklausomai ir vadovautis 
viešaisiais interesais.
Tam jie pateikia įsipareigojimų 
deklaraciją ir interesų deklaraciją, 
kuriose nurodo, kad neturi jokių interesų, 
kurie gali būti laikomi trukdančiais jų 
nepriklausomumui, arba kokių nors 
tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie 
galėtų būti laikomi trukdančiais jų 
nepriklausomumui. 
Tos deklaracijos raštu pateikiamos kasmet 
ir skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio straipsnio nuostatas 
apeliacinė taryba gali naudotis visais 
įgaliojimais, kurie priklauso Institucijos 
kompetencijai, arba ji gali perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas.

5. Apeliacinė taryba gali patvirtinti 
kompetentingos institucijos priimtą 
sprendimą, arba ji gali perduoti bylą 
kompetentingam Institucijos padaliniui. 
Pastarajam apeliacinės tarybos sprendimas 
yra privalomas.

Or. en
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Pakeitimas 547
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės ir Europos Sąjungos 
institucijos, taip pat bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, gali pateikti apeliacinį 
skundą dėl Institucijos priimtų sprendimų 
tiesiogiai Teisingumo Teismui pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
263 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti
finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EDPPI yra Bendrijos institucija, ji kiek įmanoma turi būti finansuojama iš ES 
biudžeto. Ji taip pat turi užtikrinti savo nepriklausomumą. Todėl nacionalinės priežiūros 
institucijos neturi finansuoti EDPPI.
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Pakeitimas 549
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 550
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai;

a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai, kurie turi būti 
įnešti remiantis balsų skaičiavimu, kaip 
apibrėžta Protokolo (Nr. 36) dėl 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris 
pridedamas prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo, 3 straipsnio 3 dalyje. 
Siekiant šio straipsnio tikslų, Protokolo 
(Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 3 straipsnio 3 dalis toliau 
taikoma pasibaigus nustatytam terminui, 
t. y. po 2014 m. spalio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame pakeitime apibrėžiami įnašai, kuriuos nacionalinės draudimo priežiūros 
institucijos turi įnešti į EDPPI biudžetą. Siūloma taisyklė pagrįsta esama praktika.
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Pakeitimas 551
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis);

b) Europos Sąjungos subsidija, įtraukta į 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto [XI] 
skirsnio atskirą biudžeto antraštę.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 552
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 
15 d. vykdomasis direktorius parengia kitų 
finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą ir tą preliminarų biudžeto projektą 
kartu su etatų planu pateikia valdybai. 
Kiekvienais metais valdyba pagal 
vykdomojo direktoriaus parengtą 
preliminarų projektą sudaro ateinančių 
finansinių metų Institucijos pajamų ir 
išlaidų sąmatą. Tą sąmatą, apimančią ir 
etatų plano projektą, valdyba pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip kovo 31 d. Prieš 
patvirtinant sąmatą, vykdomojo 
direktoriaus parengtą projektą patvirtina 

1. Išskyrus pirmuosius Institucijos veiklos 
metus, pasibaigiančius 2011 m. gruodžio 
31 d. (žr. 49 straipsnio 6a dalį, kuri 
išdėstyta toliau), ne vėliau kaip kiekvienų 
metų vasario 15 d. vykdomasis direktorius 
parengia kitų finansinių metų pajamų ir 
išlaidų sąmatos projektą ir tą preliminarų 
biudžeto projektą kartu su etatų planu 
pateikia valdybai ir stebėtojų tarybai. 
Kiekvienais metais valdyba pagal 
vykdomojo direktoriaus parengtą ir 
valdybos patvirtintą preliminarų projektą 
sudaro ateinančių finansinių metų 
Institucijos pajamų ir išlaidų sąmatą. Tą 
sąmatą, apimančią ir etatų plano projektą, 
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stebėtojų taryba. stebėtojų taryba pateikia Komisijai ne 
vėliau kaip kovo 31 d. Prieš patvirtinant 
sąmatą, vykdomojo direktoriaus parengtą 
projektą patvirtina valdyba.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad pirmuosius EPĮ veiklos metus, pasibaigiančius 2011 m. gruodžio 31 d., jų 
biudžetus tvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai, prieš tai pasitarę su Komisija, o paskui 
pateiktų juos Tarybai ir Parlamentui. Tai iš esmės svarbu užtikrinant EPĮ veiklos 
nepriklausomumą, kad jos pradėtų veikti, turėdamos tvirtą finansinį pagrindą. Šis 
nepriklausomumas yra subalansuotas pagal atskaitomybę ES politinėms institucijoms.

Pakeitimas 553
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, pirmaisiais Institucijos veiklos 
metais, pasibaigiančiais 2011 m. gruodžio 
31 d., biudžetą tvirtins L3 komitetų nariai, 
prieš tai pasitarę su Europos Komisija, o 
tada teiks jį biudžeto valdymo institucijai 
patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 554
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pirmaisiais Institucijos veiklos metais, 
pasibaigiančiais 2011 m. gruodžio 31 d., 
biudžetą tvirtins L3 komitetų nariai, prieš 
tai pasitarę su Komisija, o tada teiks jį 
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Europos Parlamentui ir Tarybai 
patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad pirmuosius EPĮ veiklos metus, pasibaigiančius 2011 m. gruodžio 31 d., jų 
biudžetus tvirtintų atitinkamų L3 komitetų nariai, prieš tai pasitarę su Komisija, o paskui 
pateiktų juos Tarybai ir Parlamentui. Tai iš esmės svarbu užtikrinant EPĮ veiklos 
nepriklausomumą, kad jos pradėtų veikti, turėdamos tvirtą finansinį pagrindą. Šis 
nepriklausomumas yra subalansuotas pagal atskaitomybę ES politinėms institucijoms.

Pakeitimas 555
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos darbuotojams, įskaitant jos 
vykdomąjį direktorių, taikomi Tarnybos 
nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos ir Europos bendrijos institucijų 
bendrai priimtos taisyklės šiems 
nuostatams ir sąlygoms taikyti.

1. Institucijos darbuotojams, išskyrus jos 
pirmininką, taikomi Tarnybos nuostatai, 
Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir 
Europos bendrijos institucijų bendrai 
priimtos taisyklės šiems nuostatams ir 
sąlygoms taikyti.

Or. en

Pagrindimas

Pirmininkui neturėtų būti taikomi ES tarnybos nuostatai. Pirmininko įdarbinimo terminus ir 
sąlygas turėtų nustatyti stebėtojų taryba, kaip Europos centrinio banko vykdomosios valdybos 
pirmininko ir narių atveju. Atsižvelgiant į tai, kad pirmininkai įeis į ESRV ir jos valdymo 
komiteto sudėtį, reikėtų taikyti ECB nuoseklųjį metodą.



PE439.927v01-00 94/103 AM\809582LT.doc

LT

Pakeitimas 556
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmuosius 18 mėnesių, nustoję eiti savo 
pareigas, jie negali dirbti finansų 
įstaigose, kurių priežiūra anksčiau buvo 
atliekama pagal Europos finansų 
priežiūros institucijos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 557
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus 
tvarkos sprendžia valdyba.

2. Dėl Institucijos kalbų vartojimo vidaus 
tvarkos sprendžia stebėtojų taryba.

Or. en

Pakeitimas 558
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Institucijos veikloje taip pat gali 
dalyvauti trečiosios šalys, taikančios teisės 
aktus, kurie Europos Sąjungos pripažinti 
atitinkančiais 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas Institucijos kompetencijos 
sritis, jeigu tokiu dalyvavimu stiprinamas 
priežiūros rezultatų, kuriais tiesiogiai 
suinteresuota Institucija ir tos trečiosios 
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šalys, nuoseklumas. Jų dalyvavimui 
taikomi 18 straipsnyje nurodyti 
administraciniai susitarimai.

Or. en

Pakeitimas 559
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis dalyvavimas turėtų vykti kaip 
veiksmingas dvišalis ir daugiašalis 
keitimasis informacija tarp 
kompetentingų įstaigų ir Institucijos, 
visiškai laikantis galiojančių 
konfidencialumo ir duomenų apsaugos 
nuostatų, numatytų atitinkamuose 
Bendrijos teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 560
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija atsako už Institucijos 
administracinį įsteigimą ir pradinę 
administracinę veiklą, kol Institucija įgis 
pakankamą veiklos pajėgumą savo 
biudžetui vykdyti.

1. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos 
sprendimu 2009/79/EB (3–iojo lygio 
komitetu), atsako už Institucijos 
administracinį įsteigimą ir pradinę 
administracinę veiklą, kol Institucija įgis 
pakankamą veiklos pajėgumą savo 
biudžetui vykdyti.
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Or. en

Pakeitimas 561
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įsigaliojus šiam reglamentui ir prieš 
įsteigiant Instituciją, 3–iojo lygio 
komitetas glaudžiai bendradarbiauja su 
Komisija siekiant pasirengti 3–iojo lygio 
komiteto pakeitimui Institucija. 3–iojo 
lygio komitetai gali imtis visų naudingų 
parengiamųjų veiksmų, atsižvelgdami į 
galutinį atitinkamų Institucijos padalinių 
sprendimą. Tai apima Institucijos 
pirmininko ir vykdomojo direktoriaus bei 
valdybos narių atrankos procedūros 
nustatymą ir šių asmenų atrankos 
organizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patikslinti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių būtų galima imtis prieš 
įsteigiant EPĮ. Siekiant veiksmingumo, būtina, kad įsigaliojus šiam Reglamentui, 3L3 
komitetai galėtų imtis visų naudingų veiksmų siekiant pasirengti EPĮ įsteigimui, atsižvelgiant į 
atitinkamų EPĮ padalinių patvirtintą parengiamąjį darbą. Šis modus operandi padės kiek 
įmanoma sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPĮ negalės veikti visu pajėgumu, nes dar nebus 
paskirti pirmininkai ir vykdomieji direktoriai.

Pakeitimas 562
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įsigaliojus šiam reglamentui ir prieš 
paskiriant pirmininką ir valdybos narius 
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bei vykdomąjį direktorių, EPĮ laikinai 
pirmininkauja esamo 3–iojo lygio 
komiteto pirmininkas ir vadovauja 
generalinis sekretorius.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patikslinti nuostatas dėl parengiamųjų veiksmų, kurių būtų galima imtis prieš 
įsteigiant EPĮ. Siekiant veiksmingumo, būtina, kad įsigaliojus šiam Reglamentui, 3L3 
komitetai galėtų imtis visų naudingų veiksmų siekiant pasirengti EPĮ įsteigimui, atsižvelgiant į 
atitinkamų EPĮ padalinių patvirtintą parengiamąjį darbą. Šis modus operandi padės kiek 
įmanoma sutrumpinti laikotarpį, per kurį EPĮ negalės veikti visu pajėgumu, nes dar nebus 
paskirti pirmininkai ir vykdomieji direktoriai.

Pakeitimas 563
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija laikoma Europos draudimo 
ir profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komiteto teisių perėmėja. Vėliausiai 
Institucijos įsteigimo dieną, visas turtas ir 
įsipareigojimai bei visos dar neįvykdytos 
Europos draudimo ir profesinių pensijų
priežiūros institucijų komiteto operacijos 
automatiškai pereina Institucijai. Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komitetas parengia ataskaitą, 
apibūdinančią jo perduodamo turto ir 
įsipareigojimų padėtį tokio perdavimo 
dieną. Šios ataskaitos auditą atlieka ir 
ataskaitą patvirtina jo nariai ir Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 564
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis 
dirbantiems personalo nariams pasiūloma 
galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų 
sutartis, remiantis Kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, 
įvairiais Institucijos etatų plane 
numatytais lygiais.

2. Siekiant užtikrinti sklandų dirbančių 
personalo narių perėjimą į Instituciją,
visiems pagal 1 dalyje nurodytas sutartis, 
įskaitant delegavimo sutartis, dirbantiems 
personalo nariams pasiūloma galimybė 
sudaryti laikinųjų darbuotojų darbo
sutartis, nustatančias lygiavertes ar 
panašias ekonomines ir teisines sąlygas, 
remiantis atitinkama teisine sistema.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nutatyti specialias pereinamąsias nuostatas 3–iojo lygio komitetų dirbantiems 
personalo nariams. 

Pakeitimas 565
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant patikrinti galimų kandidatų 
gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, 
sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus 
šiam reglamentui taiko visiems 
darbuotojams, turintiems sutartis su 
Europos draudimo ir profesinių pensijų
priežiūros institucijų komitetu ar jo 
sekretoriatu, vidaus atrankos procedūrą.

Siekiant patikrinti galimų kandidatų 
gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, 
sudaryti sutartis įgaliota tarnyba įsigaliojus 
šiam reglamentui taiko visiems 
darbuotojams, turintiems sutartis su 3–iojo 
lygio komitetu ar jo sekretoriatu, vidaus
atrankos procedūrą.Vidaus atrankos 
procedūroje turėtų būti visapusiškai 
atsižvelgta į asmens įgūdžius ir patirtį, 
vykdant jam (jai) priskirtas užduotis prieš 
perkėlimą.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma nutatyti specialias pereinamąsias nuostatas 3–iojo lygio komitetų dirbantiems 
personalo nariams. 

Pakeitimas 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą 
apie patirtį, įgytą veikiant Institucijai ir 
taikant šiame reglamente nustatytas 
procedūras, per trejus metus nuo 67 
straipsnio antroje pastraipoje nustatytos 
datos ir paskui kas treji metai.

1. Komisija persvarsto šį reglamentą, ypač 
23 straipsnio veikimą, ir paskelbia 
bendrąją ataskaitą apie patirtį, įgytą 
veikiant Institucijai ir taikant šiame 
reglamente nustatytas procedūras, per 
trejus metus nuo 67 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatytos datos ir paskui kas 
treji metai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriais būtų 
paaiškinta valstybių narių fiskalinės atsakomybės samprata ir atnaujintas minėtas 
Reglamentas, kad jis atitiktų bet kokią galimą pažangą, įgyvendinant Bendrijos priemones dėl 
krizių valdymo, kurios neseniai aptartos Komisijoje, bankų sektoriuje.

Pakeitimas 567
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje pateikiamas 
suinteresuotųjų šalių grupės veiklos 
vertinimas ir galimas jos pagerinimas 
siekiant, kad šių patarimų teikimas būtų 
privalomas.
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Or. en

Pakeitimas 568
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo 
ir sprendimo srityse. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama 
pažanga, padaryta siekiant Institucijos 
tikslų ir plėtojant reguliavimo ir priežiūros 
konvergenciją bei integraciją Europos 
Sąjungos krizių valdymo ir sprendimo 
srityse. Be to, ataskaitoje vertinama, kaip 
sektoriuje tvarkomos išlaidos, susijusios 
su įprasta veikla, ir kaip siekiama visiško 
jų įtraukimo, atsižvelgiant į ciklinę 
perspektyvą. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupe.

Or. en

Pakeitimas 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse, ir ataskaita pateikiama 
Parlamentui ir Tarybai kartu su 
atitinkamais pasiūlymais iš dalies pakeisti 
šį reglamentą. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
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šalių grupe.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama įpareigoti Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriais būtų 
paaiškinta valstybių narių fiskalinės atsakomybės samprata ir atnaujintas minėtas 
reglamentas, kad jis atitiktų bet kokią galimą pažangą, įgyvendinant Bendrijos priemones dėl 
krizių valdymo, kurios neseniai aptartos Komisijoje, bankų sektoriuje.

Pakeitimas 570
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupe.

Toje ataskaitoje taip pat vertinama pažanga 
siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo ir 
sprendimo srityse. Vertinimas grindžiamas 
išsamiomis konsultacijomis, įskaitant 
konsultacijas su Draudimo ir perdraudimo 
suinteresuotųjų šalių grupe ir Profesinių
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į pagrindinius draudikų ir profesinių pensijų fondų skirtumus, Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė skirstoma į: i) Draudimo 
ir perdraudimo suinteresuotųjų šalių grupę, ir ii) Profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupę.
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Pakeitimas 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija rengia ataskaitą 
atsižvelgdama į Draudimo, perdraudimo 
ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės, stebėtojų 
tarybos ir Jungtinio komiteto pasiūlymus. 
Šie pasiūlymai bus pridedami prie 
ataskaitos, kurią turi paskelbti Komisija. 
Komisija taip pat atsižvelgia į kitų 
suinteresuotųjų subjektų grupių 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijos ataskaitoje, inter alia, 
vertinama: nacionalinių institucijų 
pasiektas konvergencijos mastas 
standartinėje priežiūros praktikoje; 
priežiūros institucijų kolegijų veikla; 
tarpvalstybinių institucijų, ypač 
veikiančių ES mastu, priežiūros 
mechanizmas; apsaugos ir reguliavimo 
sąlygų taikymas pagal 23 straipsnį; 
priežiūros konvergencija krizių valdymo ir 
sprendimo srityse Europos Sąjungoje; bei 
tai, ar rizikos ribojimo ir verslo elgesys 
turi būti susietas ar atskirtas. Joje 
pateikiama pasiūlymų, kaip toliau didinti 
Institucijos ir EFPS vaidmenį, siekiant 
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sukurti integruotą Europos priežiūros 
sistemą.

Or. en


