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Pakeitimas 269
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
bankininkystės institucija (toliau –
Institucija).

1. Šiuo reglamentu įsteigiama Europos 
bankininkystės priežiūros institucija 
(toliau – Institucija).

Or. en

Pakeitimas 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 
2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir 
Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, 
kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, 
taikymo srityje.

2. Institucija veikia Direktyvos 
2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir 
Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, 
kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, 
taikymo srityje. Institucija veikia pagal 
šiuos teisės aktus tik tiek, kiek jie taikomi 
kredito ir finansų įstaigoms. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslintos Institucijos kompetencijos ribos. Šiuo reglamentu negali būti keičiama 
esamų sektorinių reglamentų taikymo sritis.

Pakeitimas 271
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Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 
2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir 
Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, 
kuriuo Institucijai pavedamos užduotys,
taikymo srityje.

2. Institucija veikia šio reglamento ir 
Direktyvos 2006/48/EB, Direktyvos 
2006/49/EB, Direktyvos 2002/87/EB, 
Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 
2002/65/EB ir Direktyvos 94/19/EB, 
įskaitant visas šiais teisės aktais pagrįstas 
direktyvas, reglamentus ir sprendimus, 
taikymo srityje ir bet kokio tolesnio ES
teisės akto, kuriuo Institucijai pavedamos 
užduotys, taikymo srityje.

Or. en

Pakeitimas 272
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 
2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir 
Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, 
kuriuo Institucijai pavedamos užduotys,
taikymo srityje.

2. Institucija veikia Direktyvos 
2006/48/EB, Direktyvos 2006/49/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2005/60/EB, Direktyvos 2002/65/EB ir 
Direktyvos 94/19/EB, įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio įstatymo galią 
turinčio ES teisės akto, kuriuo Institucijai 
pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Lisabonos sutarties 290 straipsnio terminiją, direktyvos, kuriose nustatoma Europos 
bankininkystės institucijos veiklos sritis, yra „įstatymo galią turintys teisės aktai“. Kad 
nenukentėtų EBI teisinis tikrumas, šiame reglamente nereikėtų pateikti daugiau EBI veiklos 
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apibrėžčių, pvz., „įgaliojama veikti tam tikrose srityse, visų pirma įmonių valdymo ir audito 
srityse“.

Pakeitimas 273
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat vykdo veiklą kredito 
įstaigų, finansinių konglomeratų, 
(alternatyvių) investicinių įmonių, 
mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų 
įstaigų veiklos srityse, įskaitant įmonių 
valdymą, auditą ir finansinės 
atskaitomybės teikimą, tačiau su sąlyga, 
kad tokia Institucijos veikla yra būtina 
veiksmingam ir nuosekliam šioje dalyje 
nurodytų teisės aktų taikymui užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 274
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Institucija taip pat vykdo veiklą 
kredito įstaigų, finansinių konglomeratų, 
(alternatyvių) investicinių įmonių, 
mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų 
įstaigų veiklos srityse, įskaitant įmonių 
valdymą, auditą ir finansinės 
atskaitomybės teikimą, tačiau su sąlyga, 
kad tokia Institucijos veikla yra būtina 
užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų šioje 
dalyje nurodytų teisės aktų ir paskesnių 
teisiškai privalomų teisės aktų suderinimą
ir vienodą taikymą.
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Or. en

Pakeitimas 275
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, užtikrinti 
atitiktį Bendrijos teisei.

3. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų, visų pirma suteiktų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, užtikrinti atitiktį ES 
teisei.

Or. en

Pakeitimas 276
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucija didina finansinį stabilumą ir 
stiprina Europos finansų rinką siekdama 
padėti: i) gerinti vidaus rinkos veikimą, 
įskaitant visų pirma aukštą, veiksmingą ir 
nuoseklų reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) 
apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, iii) 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti 
Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų 
taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
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Or. en

Pakeitimas 277
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) skatinant 
finansinę įtrauktį ir sudarant visiems 
vienodas sąlygas, užkertant kelią 
sisteminei ir tarpvalstybinei rizikai ir ją 
šalinant, gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
konkurencingumą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų europinio 
reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
indėlininkus ir investuotojus, iii) užtikrinti 
finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir 
sklandų veikimą, iv) apsaugoti finansų 
sistemos stabilumą ir v) stiprinti 
tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 278
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ia) užkirsti kelią 
savivalei reguliavimo srityje ir pernelyg 
aštriam valstybių narių tarpusavio 
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veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

konkuravimui griežtinant priežiūrą ir 
reglamento vykdymą, ii) apsaugoti 
indėlininkus ir investuotojus, iii) užtikrinti 
finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir 
sklandų veikimą, iv) apsaugoti finansų 
sistemos stabilumą ir v) stiprinti 
tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 279
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus bei kitas suinteresuotąsias 
šalis, taip pat ir viešuosius finansus, iii) 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir v) 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti 
Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų 
taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 280
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, skaidrumą, veiksmingumą ir 
sklandų veikimą bei jos tvarią sąveiką su 
realiąja ekonomika, iv) apsaugoti finansų 
sistemos stabilumą ir v) stiprinti 
tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 281
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) mažinti finansų 
procikliškumą ir apskritai apsaugoti 
finansų sistemos stabilumą trumpuoju, 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu ir v) 
stiprinti tarptautinės priežiūros 



PE439.966v01-00 10/79 AM\809989LT.doc

LT

straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

koordinavimą. Šiam tikslui pasiekti 
Institucija padeda užtikrinti nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų Bendrijos teisės aktų 
taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 282
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) skatinti sklandų pinigų 
politikos vykdymą rinkose ir užtikrinti 
kreditų atsekamumą bei bankų indėlių ir 
įstaigų lėšų kontrolę, stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 283
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į 
būtinybę didinti konkurenciją ir 
inovacijas vidaus rinkoje bei užtikrinti 
pasaulinį konkurencingumą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 284
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
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į 
būtinybę didinti konkurenciją ir 
inovacijas vidaus rinkoje bei užtikrinti 
pasaulinį konkurencingumą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
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aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgti į būtinybę didinti konkurenciją, kaip nurodyta P. Skinnerio pranešime.

Pakeitimas 285
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą, vi) kurti bendrą 
produktų savybių ir paskirstymo proceso 
poveikio įstaigų finansinei būklei ir 
vartotojų apsaugai vertinimo metodiką 
siekiant padėti sudaryti visiems vienodas 
sąlygas. Šiam tikslui pasiekti Institucija 
padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir 
efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama 
priežiūros konvergenciją ir teikdama 
nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 286
Antolín Sánchez Presedo
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir vi) siekti EPS tikslų ir stiprinti 
tarptautinės priežiūros koordinavimą. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 287
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, 
ir vi) neleisti ES finansų įstaigose vėl 
susidaryti kreditų „burbului“.
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Or. en

Pagrindimas

Kreditų „burbulai“ gali sukelti krizę, todėl būtina aiškiai nustatyti, kad jų prevencija yra 
vienas iš EBI uždavinių. 

Pakeitimas 288
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą bei vi) užkirsti 
kelią savivalei reguliavimo srityje ir 
sudaryti visiems vienodas sąlygas. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visi EBI veiksmai būtų vykdomi atsižvelgiant į platesnį, pasaulinės konkurencijos 
kontekstą, todėl reikėtų užkirsti kelią savavališkam reguliavimui. Be to, EBI turėtų atlikti 
ekonomines analizes, kad galėtų priimti geresnius sprendimus dėl savo veiksmų poveikio 
platesnei rinkai ir dėl įvykių šioje platesnėje rinkoje poveikio jos veiksmams. Tai atitiktų 
valstybių narių gerąją patirtį.

Pakeitimas 289
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą bei vi) užkirsti 
kelią savivalei reguliavimo srityje ir 
sudaryti visiems vienodas sąlygas visame 
pasaulyje. Šiam tikslui pasiekti Institucija 
padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir 
efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama 
priežiūros konvergenciją ir teikdama 
nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 290
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
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir vi) užkirsti 
kelią savivalei reguliavimo srityje ir 
sudaryti visiems vienodas sąlygas. Šiam 



PE439.966v01-00 16/79 AM\809989LT.doc

LT

straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą, vi) užkirsti kelią 
savivalei reguliavimo srityje. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
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aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą, vii) kurti bendrą 
produktų savybių ir paskirstymo procesų 
poveikio įstaigų finansinei būklei ir 
vartotojų apsaugai vertinimo metodiką 
siekiant padėti sudaryti visiems vienodas 
sąlygas. Šiam tikslui pasiekti Institucija 
padeda užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir 
efektyvų 1 straipsnio 2 dalyje minėtų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, skatindama 
priežiūros konvergenciją ir teikdama 
nuomones Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 2008–2009 m. įgytą patirtį, Bendrijos lygmeniu reikėtų atlikti testavimus 
nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant poveikio vartotojams vertinimus, taikant bendrą 
metodiką ir taip sudarant visiems vienodas sąlygas, kai svarstoma, ar gelbėti nuo bankroto.

Pakeitimas 293
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) ir vii) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą ir 
bendradarbiavimą, didinti pasaulinį 
konkurencingumą ir remti mažiau 
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straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

išsivysčiusių šalių finansinį vystymąsi. 
Šiam tikslui pasiekti Institucija padeda 
užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 
1 straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos 
teisės aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 294
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Europos 
Sąjungos teisės aktų suderinimą ir 
taikymą, skatindama priežiūros integraciją 
ir konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
bei atlikdama ekonomines rinkų analizes, 
kad būtų užtikrinamas geresnis 
Institucijos tikslų įgyvendinimas. 

Or. en

Pakeitimas 295
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
bei atlikdama ekonomines rinkų analizes, 
kad būtų užtikrinamas geresnis 
Institucijos tikslų įgyvendinimas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visi EBI veiksmai būtų vykdomi atsižvelgiant į platesnį, pasaulinės konkurencijos 
kontekstą, todėl reikėtų užkirsti kelią savavališkam reguliavimui. Be to, EBI turėtų atlikti 
ekonomines analizes, kad galėtų priimti geresnius sprendimus dėl savo veiksmų poveikio 
platesnei rinkai ir dėl įvykių šioje platesnėje rinkoje poveikio jos veiksmams. Tai atitiktų 
valstybių narių gerąją patirtį.

Pakeitimas 296
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
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
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stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
bei atlikdama ekonomines rinkų analizes, 
kad būtų užtikrinamas geresnis 
Institucijos tikslų įgyvendinimas.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgti į būtinybę didinti konkurenciją, kaip nurodyta P. Skinnerio pranešime.

Pakeitimas 297
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus 
ir investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
bei atlikdama ekonominę rinkų analizę, 
kad būtų užtikrinamas geresnis 
Institucijos tikslų įgyvendinimas. Ji 
atsižvelgia į tarptautiniu mastu priimtus 
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standartus ir praktiką.

Or. en

Pakeitimas 298
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama šių tikslų, Institucija daug 
dėmesio skiria Europos Sąjungos mastu 
veikiančioms įstaigoms, visų pirma 
palaikydama glaudų ryšį su už jų 
priežiūrą atsakingų priežiūros institucijų 
kolegijomis.

Or. en

Pakeitimas 299
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. siekdama šiame reglamente jai 
nustatytų tikslų, Institucija veikia 
nepriklausomai ir objektyviai ir tik 
Europos Sąjungos interesais.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Europos priežiūros institucijos (EPI) turėtų reguliavimo, priežiūros, 
institucinę ir finansinę nepriklausomybę. Todėl siūloma reglamente įrašyti aiškią nuostatą dėl 
EPI nepriklausomybės. Ši nuostata papildytų kitas reglamento nuostatas dėl 
nepriklausomybės, tai pat ir EPI pirmininko. 
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Pakeitimas 300
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
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema
1. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos dalis, 
kurios pagrindinis uždavinys – užtikrinti, 
kad finansų sektoriui taikomos taisyklės 
būtų tinkamai įgyvendintos siekiant 
išsaugoti finansinį stabilumą, ir užtikrinti 
pasitikėjimą visa finansų sistema bei 
pakankamą finansinių paslaugų klientų 
apsaugą.
2. Europos finansų priežiūros institucijų 
sistemą sudaro:
a) Europos sisteminės rizikos valdyba;
b) Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos), įkurta 
Reglamentu (ES) Nr. .../... [EVPRI];
c) Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[EDPPI]; 
d) Institucija;
e) Europos priežiūros institucija 
(Jungtinis komitetas), nurodyta 40 
straipsnyje;
f) valstybių narių valdžios institucijos, 
nurodytos Reglamento (EB) Nr. .../... 
[EVPRI], Reglamento (EB) Nr. .../2009 
[EDPPI] ir Reglamento (EB) Nr. .../... 
[EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;
g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose 
nurodytoms užduotims atlikti;
3. Institucija reguliariai ir glaudžiai 
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bendradarbiauja su Europos sisteminės 
rizikos valdyba, Europos priežiūros 
institucija (draudimas ir profesinės 
pensijos) ir Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos) per 
Europos priežiūros institucijas (Jungtinį 
komitetą), nurodytas 40 straipsnyje, 
užtikrina darbo nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose ir formuoja bendras pozicijas 
finansinių konglomeratų priežiūros srityje 
ir kitais visus sektorius apimančiais 
klausimais.
4. Vadovaudamiesi lojalaus 
bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta ES sutarties 4 straipsnio 
3 dalyje, EFPIS subjektai 
bendradarbiauja pasitikėdami ir 
visapusiškai gerbdami vieni kitus, ypač 
užtikrindami tarpusavio keitimąsi tinkama 
ir patikima informacija.
5. Tik Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemai priklausančios 
priežiūros institucijos turi teisę vykdyti 
Europos Sąjungoje veiklą vykdančių 
finansų įstaigų priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Į Europos finansų priežiūros institucijų sistemą įtraukiama Komisija, kaip nurodyta 
S. Goulardo pranešime.

Pakeitimas 301
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema



PE439.966v01-00 24/79 AM\809989LT.doc

LT

1. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos, toliau –
EFPIS, kuri veikia kaip priežiūros 
institucijų tinklas, vienijantis visas 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
institucijas, kompetentingas finansų 
priežiūros srityje ir nurodytas šiame ir 
kituose su juo susijusiuose ES 
reglamentuose, dalis. Pagrindinis jos 
uždavinys – užtikrinti stiprią ir nuoseklią 
europinę finansų įstaigų priežiūrą, kuri 
stiprintų pasitikėjimą finansų sistema, 
prisidėtų prie tvaraus Europos augimo ir 
tenkintų įmonių ir piliečių poreikius.
2. EFPIS sudaro:
a) Europos sisteminės rizikos valdyba;
b) Europos priežiūros institucija 
(vertybiniai popieriai ir rinkos), įkurta 
Reglamentu (ES) Nr. .../... [EVPRI];
c) Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos), įsteigta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
[EDPPI]; 
d) Institucija;
e) Europos priežiūros institucijų Jungtinis 
komitetas (EPI JK), numatytas 40 
straipsnyje;
f) valstybių narių valdžios institucijos, 
nurodytos Reglamento (EB) Nr. .../... 
[EVPRI], Reglamento (EB) Nr. .../2009 
[EDPPI] ir Reglamento (EB) Nr. .../... 
[EBI] 1 straipsnio 2 dalyje;
g) Komisija – 7 ir 9 straipsniuose 
nurodytoms užduotims atlikti;
3. Vadovaudamiesi lojalaus 
bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta ES sutarties 4 straipsnio 3 
dalyje, visi EFPIS subjektai glaudžiai 
bendradarbiauja pasitikėdami ir 
visapusiškai gerbdami vieni kitus.
4. Visoms finansų įstaigoms taikomi 
teisiškai privalomi teisės aktai, priimti 
pagal Europos teisę; EFPIS 
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priklausančios kompetetingos institucijos 
vykdo jų priežiūrą. 
5. EFPIS nedraudžia kompetentingoms 
institucijoms vykdyti nacionalinius 
priežiūros įgaliojimus, jei tik laikomasi 
teisiškai privalomų Europos teisės aktų ir 
vadovaujamasi tarptautiniais išmintingos 
bankų priežiūros principais. 
6. Tik Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemai priklausančios 
priežiūros institucijos turi teisę vykdyti 
Europos Sąjungoje veiklą vykdančių 
finansų įstaigų priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 302
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/87/EB;

1) finansų įstaigos – bet kokios įmonės, 
kurių pagrindinė ūkinė veikla – priimti 
indėlius, teikti kreditus, teikti draudimo ar 
kitokias finansines paslaugas savo 
klientams ar nariams arba savo sąskaita 
vykdyti finansinio investavimo ar 
prekybos veiklą, taip pat bet kokios 
Europos Sąjungoje panašią ūkinę veiklą 
vykdančios įmonės, netgi tiesiogiai 
neteikiančios paslaugų plačiajai 
visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 303
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas



PE439.966v01-00 26/79 AM\809989LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/87/EB;

1) finansų įstaigos – įmonės ir subjektai, 
kuriems taikomi 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodyti įstatymo galią turintys teisės 
aktai. Tačiau Direktyvos 2005/60/EB 
tikslais „finansų įstaigos“ reiškia tik toje 
direktyvoje apibrėžtas kredito ir finansų 
įstaigas;

Or. en

Pakeitimas 304
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/87/EB;

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2002/87/EB, ir apskritai bet kokios įmonės 
ir subjektai, kuriems taikomi 1 straipsnio 
2 dalyje nurodyti įstatymo galią turintys 
teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 305
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 

1) finansų įstaigos – kredito įstaigos, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, 
investicinės įmonės, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2006/49/EB, ir finansiniai 
konglomeratai, kaip apibrėžta Direktyvoje 
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2002/87/EB; 2002/87/EB, taip pat valstybiniai bankai, 
būtent plėtros bankai;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas EIB, kuris yra valstybinis plėtros bankas, kurio nekontroliuoja 
nacionalinės valdžios institucijos. 2007 m. Europos Parlamentas po politinių diskusijų apie 
2006 m. Europos investicijų banko metinę ataskaitą paprašė, kad EIB galiotų tos pačios 
apdairios taisyklės, kokios taikomos kredito įstaigoms, ir kad jam būtų taikoma 
nepriklausoma valdymo kontrolė.

Pakeitimas 306
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) kompetentingos institucijos –
kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta 
direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o
kai tai susiję su indėlių garantijų 
sistemomis, įstaigos, administruojančios 
indėlių garantijų sistemas pagal Direktyvą 
94/19/EB.

2) kompetentingos institucijos – kredito ir 
finansų įstaigoms kompetentingos 
institucijos, kaip apibrėžta direktyvose 
2006/48/EB, 2006/49/EB, 2007/64/EB, 
2009/110/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB, o
kai tai susiję su indėlių garantijų 
sistemomis, valstybinės įstaigos, 
administruojančios indėlių garantijų 
sistemas pagal Direktyvą 94/19/EB arba, 
jei jas administruoja privati įmonė, 
sistemos priežiūrą vykdanti valdžios 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 307
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2) kompetentingos institucijos –
kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta 
direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o
kai tai susiję su indėlių garantijų 
sistemomis, įstaigos, administruojančios 
indėlių garantijų sistemas pagal Direktyvą 
94/19/EB.

2) kompetentingos institucijos –
kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta 
direktyvose 2006/48/EB ir 2006/49/EB, o
kai tai susiję su indėlių garantijų 
sistemomis, įstaigos, Direktyvoje 94/19/EB 
nurodytos kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 308
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) sisteminė rizika – rizika, kad dėl rimto 
visos finansų sistemos ar atskirų jos dalių 
pablogėjimo nebebus teikiamos finansinės 
paslaugos, kuri gali turėti rimtų neigiamų 
padarinių realiajai ekonomikai. Visos 
finansų įstaigos ir tarpininkai, rinkos, 
infrastruktūros ir priemonės gali turėti 
tam tikro lygio rimtą sisteminę riziką.

Or. en

Pakeitimas 309
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) tarpvalstybinė rizika – ekonominio 
disbalanso ar finansinės griūties visoje 
Europos Sąjungoje arba atskirose jos 
dalyse sukelta rizika, galinti turėti rimtų 
neigiamų padarinių ūkinėms operacijoms 
tarp dviejų ar daugiau valstybių narių 
ūkio subjektų, vidaus rinkos veikimui ar 
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ES ar bet kurios jos valstybės narės 
viešiesiems finansams. Visa ekonominė ir 
finansinė rizika tam tikru mastu gali būti 
tarpvalstybinė.

Or. en

Pakeitimas 310
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija yra juridinio asmens statusą 
turinti Bendrijos įstaiga.

1. Institucija yra juridinio asmens statusą 
turinti Europos Sąjungos įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 311
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama šiame reglamente jai 
nustatytų tikslų, Institucija veikia 
nepriklausomai ir objektyviai ir tik 
Europos Sąjungos interesais.

Or. en

Pagrindimas

Visos trys EPI turėti siekti tenkinti visos ES interesus.

Pakeitimas 312
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinės priežiūros institucijos 
kaip Institucijos narės veikia Europos 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Londone. Institucijos būstinė yra Frankfurte. 

Or. en

Pakeitimas 314
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
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Londone. Institucijos būstinė yra [Frankfurte]. 

Or. en

Pagrindimas

Būtų paprasčiau koordinuoti institucijų darbą.

Pakeitimas 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Londone. Institucijos būstinė yra (…). 

Or. en

Pagrindimas

2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžiama: „Galiausiai, 
valstybių narių atstovai, susitikę valstybių ar vyriausybių vadovų lygmeniu, susitarė, kad 
skiriant vietas kitoms tarnyboms ar agentūroms, kurios bus įsteigtos ateityje, pirmenybė bus 
teikiama stojančioms valstybėms, kai jos įstos į Europos Sąjungą, išskyrus tai, kad, jei bus 
įsteigta Europos prokuratūra, ji bus įkurta Liuksemburge, kaip numatyta 1965 m. balandžio 
8 d. sprendime“.

Pakeitimas 316
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai keliamos šios užduotys: 1. Kad būtų užtikrinta veiksminga ir 
nuosekli finansų įstaigų priežiūra 
Europoje, Institucijai keliamos šios 
užduotys:

Or. en

Pakeitimas 317
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prisidėti rengiant aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką, visų pirma teikiant 
nuomones Bendrijos institucijoms ir 

a) prisidėti rengiant aukštos kokybės 
bendruosius reguliavimo ir priežiūros 
standartus ir praktiką, visų pirma teikiant 
nuomones Europos Sąjungos institucijoms 
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rengiant gaires, rekomendacijas ir 
techninių standartų projektus, kurie turi 
būti pagrįsti 1 straipsnio 2 dalyje minėtais 
teisės aktais;

ir rengiant gaires, rekomendacijas ir 
techninių standartų projektus, kurie turi 
būti pagrįsti šiuo reglamentu ir 1 
straipsnio 2 dalyje minėtais teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 318
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma padedant kurti bendrus 
priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų teisės aktų taikymą, 
užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma padedant kurti bendrus 
priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų teisės aktų taikymą, 
užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
skatinant veiksmingą ir nuoseklią ES 
lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
priežiūrą ir užtikrinant darnų priežiūros 
institucijų kolegijų veikimą ir imantis 
priemonių kritiniais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 319
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma padedant kurti bendrus 
priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 

b) padėti nuosekliai taikyti standartus ir 
ES teisės aktus, visų pirma padedant kurti 
bendrus priežiūros principus, užtikrinant 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų šio 
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dalyje minėtų teisės aktų taikymą, 
užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje minėtų 
teisės aktų taikymą, užkertant kelią 
pasinaudoti įvairių jurisdikcijų teisės 
skirtumais, tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
užtikrinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių, 
inter alia, kritiniais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 320
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti nuosekliai taikyti Bendrijos teisės 
aktus, visų pirma padedant kurti bendrus 
priežiūros principus, užtikrinant nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų teisės aktų taikymą, 
užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

b) padėti nuosekliai taikyti įstatymo galią 
turinčius ES teisės aktus, visų pirma 
padedant kurti bendrus priežiūros 
principus, užtikrinant nuoseklų, 
veiksmingą ir efektyvų 1 straipsnio 2 
dalyje minėtų teisės aktų taikymą, 
užkertant kelią pasinaudoti įvairių 
jurisdikcijų teisės skirtumais, 
tarpininkaujant ir sprendžiant 
kompetentingų institucijų nesutarimus, 
skatinant darnų priežiūros institucijų 
kolegijų veikimą ir imantis priemonių 
kritiniais atvejais;

Or. en

Justification

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 
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Pakeitimas 321
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti kompetentingoms institucijoms 
perduoti viena kitai užduotis ir pareigas;

c) skatinti ir padėti kompetentingoms 
institucijoms perduoti viena kitai užduotis 
ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 322
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti kompetentingoms institucijoms 
perduoti viena kitai užduotis ir pareigas;

c) raginti ir padėti kompetentingoms 
institucijoms perduoti viena kitai užduotis 
ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 323
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų 
pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos 
užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad 
reaguojant į ESRV įspėjimus ir 
rekomendacijas būtų imamasi tinkamų 
tolesnių veiksmų;

d) glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų 
pirma pagal 21 straipsnio 2 dalį teikti 
ESRV informaciją, būtiną jos užduotims 
atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV 
įspėjimus ir rekomendacijas būtų imamasi 
tinkamų tolesnių veiksmų;

Or. en



AM\809989LT.doc 35/79 PE439.966v01-00

LT

Pagrindimas

Pakeitimu mažinami įgaliojimai rinkti informaciją, kaip siūloma kituose, 21 straipsnio 2 
dalies pakeitimuose. Akivaizdu, kad norint geriau suprasti sisteminę riziką, būtina gerinti 
informacijos mainus. Tačiau taip pat svarbu nepakenkti rinkai, o tai būtų įmanoma, jei būtų 
reikalaujama teikti slaptus ir konfidencialius duomenis, nes tai pablogintų sklandų finansų 
rinkų veikimą.

Pakeitimas 324
Pervenche Berès

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) glaudžiai bendradarbiauti su EVPRI 
padaliniu, atsakingu už investuotojų 
apsaugą, produktų ir jų paleidimo į rinką 
tvirtinimą ir priežiūrą, visų pirma teikiant 
EVPRI šiai užduočiai vykdyti reikalingą 
informaciją;

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti pavesta užduotis ginti investuotojus. Už šią užduotį turėtų būti atsakinga tik 
viena priežiūros institucija, tačiau reikia padėti jai šią užduotį vykdyti. Šis būdas būtų 
artimiausias vadinamajam „twin peaks“ modeliui ir nereikėtų iš dalies keisti visų trijų 
siūlomų reglamentų dėl EFPIS. 

Pakeitimas 325
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atlikti kompetentingų institucijų 
tarpusavio vertinimo analizę, kad 
priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

e) organizuoti ir atlikti kompetentingų 
institucijų tarpusavio vertinimo analizę, 
kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

Or. en
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Pakeitimas 326
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atlikti kompetentingų institucijų 
tarpusavio vertinimo analizę, kad 
priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

e) organizuoti ir atlikti kompetentingų 
institucijų tarpusavio vertinimo analizę, 
kad priežiūros rezultatai būtų nuoseklesni;

Or. en

Pakeitimas 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) visų pirma vertinti kreditų namų 
ūkiams ir įmonėms, ypač MVĮ, pasiūlą ir 
kainą;

Or. en

Pakeitimas 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) atlikti ekonomines rinkų, rizikos ir 
daug įsiskolinusių įmonių analizes 
siekiant pateikti informaciją, reikalingą 
Institucijai vykdyti savo pareigas;

Or. en
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Pakeitimas 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) stiprinti investuotojų ir indėlininkų 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 330
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) atlikti visas kitas konkrečias užduotis, 
nustatytas šiame reglamente arba 1 
straipsnio 2 dalyje minėtuose Bendrijos
teisės aktuose.

g) atlikti visas kitas konkrečias užduotis, 
nustatytas šiame reglamente arba 1 
straipsnio 2 dalyje minėtuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 331
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) būti priežiūros ir valdymo institucija 
visoms 2 straipsnyje minėtoms įstaigoms 
ir kurių nekontroliuoja nacionalinė 
priežiūros institucija;

Or. fr
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Pagrindimas

Kai kurių kredito įstaigų ir (arba) plėtros bankų, pavyzdžiui, Europos investicijų banko, 
nekontroliuoja nacionalinė priežiūros institucija, nes tai yra tarptautinės finansų institucijos. 
Pakeitimu siūloma, kad sukurta Europos bankininkystės institucija taptų priežiūros ir 
reguliavimo institucija.Šis pakeitimas siūlomas konkrečiai Europos investicijų bankui.

Pakeitimas 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) prireikus perimti visas Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komiteto funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 333
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 gb) savo tinklalapyje skelbti ir reguliariai 
atnaujinti informaciją, susijusią su jos 
veiklos sritimi, kad ši informacija būtų 
lengvai prieinama visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 334
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) reikalauti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos pagal bendrą 
metodiką atliktų testavimus 
nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

EBI turėtų turėti teisę atlikti testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas 
sistemos gebėjimas atsigauti, ir gauti atitinkamą informaciją pagal suderintą ataskaitos 
formą ir metodiką 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pakeitimas 335
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priimti atskirus kompetentingoms 
institucijoms skirtus sprendimus 10 ir 11 
straipsniuose nurodytais konkrečiais 
atvejais;

d) priimti atskirus arba kolektyvinius 
kompetentingoms institucijoms skirtus 
sprendimus 10 ir 11 straipsniuose 
nurodytais konkrečiais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 336
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priimti atskirus finansų įstaigoms 
skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 
dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 337
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priimti atskirus finansų įstaigoms skirtus 
sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 10 
straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodytais konkrečiais atvejais;

e) priimti atskirus arba kolektyvinius 
finansų įstaigoms skirtus sprendimus 9 
straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 
11 straipsnio 4 dalyje nurodytais 
konkrečiais atvejais;

Or. en

Pakeitimas 338
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) drausti prekiauti tam tikrais 
produktais ar vykdyti tam tikras ūkines 
operacijas, jei ESRV davė tokią 
rekomendaciją EBI, siekiant užkirsti kelią 
didelei žalai, kuri gali būti padaryta 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui, taip pat investuotojų 
apsaugai arba visos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui. Praėjus 
nustatytam draudimo laikui, ESRV ir EBI 
turėtų įvertinti, ar draudimą palikti 
galioti. Produktai ir ūkinės operacijos gali 
būti uždrausti tik jei nelieka kitos išeities; 

Or. en

Pakeitimas 339
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Institucija reguliuoja finansinių 
produktų prekybą ir augančiose, ir 
smunkančiose rinkose siekiant užkirsti 
kelią žalai, kuri gali būti padaryta 
investuotojų apsaugai, bei išlaikyti 
sklandų finansų rinkų veikimą ir 
vientisumą. Siekiant išlaikyti likvidumą 
rinkose, išaugus kainoms gali būti 
leidžiama skolinto turto prekyba; 

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucija turėtų turėti teisę pati spręsti, ar leisti taikyti tam tikras rinkos praktikas 
ir reguliuoti jas siekiant užtikrinti optimalų rinkos veikimą, atsižvelgdama į tai, kad būtina 
ginti investuotojus.

Pakeitimas 340
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) užtikrinti, kad nacionalinės institucijos 
turėtų reikalingos informacijos apie 
finansų įstaigas ir pasiimti dalį šios 
informacijos, susijusios su Europos 
lygmeniu veikiančiomis įstaigomis;

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad norint geriau suprasti sisteminę riziką, būtina gerinti informacijos mainus. 
Tačiau kompetentingos institucijos jau renka informaciją ir ja keičiasi, todėl EBI neturėtų 
prašyti informacijos tiesiogiai iš atskirų įmonių.
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Pakeitimas 341
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tiesiogiai rinkti būtiną informaciją, 
susijusią su finansų įstaigomis;

Or. en

Pakeitimas 342
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) skatinti kompetentingas institucijas 
derinti veiksmus, kaip numatyta 16 
straipsnyje, taip pat ir tada, kai jos vykdo 
savo kaip Institucijos narių įgaliojimus 
siekiant bendro ES atsako į sisteminę ir 
tarpvalstybinę riziką;

Or. en

Pakeitimas 343
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) nagrinėti ir sekti, ar vienoje bendroje 
finansų rinkoje neatsirado produktų ar 
ūkinių operacijų, dėl kurių gali kilti 
pavojus visai finansų sistemai ar jos 
daliai; 
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Or. en

Pagrindimas

Nerealu, kad EBI galėtų akylai stebėti kiekvieną produktą ar ūkinę operaciją. Be to, šioje 
srityje jau esama reglamentų, pvz., dėl vartotojų apsaugos, finansinių patarimų, kapitalo 
pakankamumo ar nesąžiningos konkurencijos. Šiais esamais reglamentais vartotojų ir įmonių 
apsauga jau užtikrinta.

Pakeitimas 344
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdydama įgaliojimus, nurodytus 2 
dalies a ir b punktuose, Institucija 
atsižvelgia į valstybių narių nacionalinius 
įstatymus, atitinkančius Bendrijos teisę.

Or. en

Pakeitimas 345
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytais teisės aktais jai 
patikėtais subjektų, vykdančių veiklą 
Bendrijos mastu, ar Bendrijos mastu 
plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros 
įgaliojimais. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūrą daugiausia turėtų vykdyti nacionalinės institucijos nacionaliniu lygmeniu.



PE439.966v01-00 44/79 AM\809989LT.doc

LT

Pakeitimas 346
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytais teisės aktais jai 
patikėtais subjektų, vykdančių veiklą 
Bendrijos mastu, ar Bendrijos mastu 
plėtojamos ūkinės veiklos priežiūros 
įgaliojimais. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 347
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais 
subjektų, vykdančių veiklą Bendrijos
mastu, ar Bendrijos mastu plėtojamos 
ūkinės veiklos priežiūros įgaliojimais. 

3. Institucija naudojasi visais 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytais teisės aktais jai patikėtais 
subjektų, vykdančių veiklą Europos mastu, 
ar Europos mastu plėtojamos ūkinės 
veiklos europinės priežiūros įgaliojimais. 

Or. en

Pakeitimas 348
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo 

Išbraukta.
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įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose 
teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti 
mokesčius. 

Or. en

Pakeitimas 349
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius. 

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 
taip pat galimybę nustatyti mokesčius. 
Institucija, vykdydama išimtinius 
priežiūros įgaliojimus ir tyrimus, 
glaudžiai bendradarbiauja su 
kompetentingomis institucijomis ir 
naudojasi jų patirtimi, turimomis 
priemonėmis ir įgaliojimais.

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Labai 
svarbu, kad nauja priežiūros struktūra, vykdydama išimtinius priežiūros įgaliojimus ir 
tyrimus, naudotųsi kompetentingų institucijų patirtimi, turimomis priemonėmis ir įgaliojimais. 

Pakeitimas 350
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, 
kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose, 

Tuo tikslu Institucija turi atitinkamus 
europinius tyrimo ir vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimus, kaip nustatyta atitinkamuose 
teisės aktuose, taip pat galimybę nustatyti 
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taip pat galimybę nustatyti mokesčius. mokesčius. 

Or. en

Pakeitimas 351
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Valstybių narių institucijų, veikiančių 
kaip kompetentingos institucijos ir 
Institucijos narės, įgaliojimai
Vykdydamos Institucijos uždavinius, 
valstybių narių institucijos, veikiančios 
kaip kompetentingos institucijos ir 
Institucijos narės, turi įgaliojimus priimti 
prevencines ir taisomąsias priežiūros 
priemones. Šie įgaliojimai, susiję su 
finansų įstaigomis ir vykdomi 
proporcingai – tai:
a) reikalauti ir gauti pakankamos 
informacijos;
b) nustatyti ataskaitų ir informacijos 
teikimo reikalavimus;
c) vykdyti patikrinimus vietoje;
d) priimti išmintingas priemones 
(įskaitant priemones dėl interesų 
konfliktų, gero valdymo, likvidumo, 
atidėjimų, dividendų ir atlyginimų 
politikos);
e) atskirti mažmeninės bankininkystės 
veiklą nuo prekybinės ir kitos nesusijusios 
veiklos, jei, taikant bendrus kriterijus, 
buvo įvertinta atitinkama rizika; 
f) apriboti ar laikinai uždrausti tam tikrus 
produktus ar ūkines operacijas, galinčias 
tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti pernelyg 
didelį nepastovumą rinkose arba 
sudrumsti visą Europos finansų sistemą 
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ar jos dalį, viešuosius finansus ar realiąją 
ekonomiką;
g) nurodyti finansų įstaigoms vykdyti 
veiklą per filialą, jei, taikant bendrus 
kriterijus, buvo įvertinta atitinkama 
vidaus rizika;
h) skirti atgrasinamąsias baudas;
i) diskvalifikuoti vadovus ir direktorius;
j) nušalinti vadovus ar Direktorių 
valdybą;
k) laikinai įsikišti į finansų įstaigų veiklą;
l) atimti ribotos atsakomybės teikiamą 
naudą iš finansų įstaigų didelių 
akcininkų, jei jie nepakankamai aktyviai 
gina įmonės interesus, pvz.: neužtikrina 
pakankamo skaidrumo, neapdairiai 
skolina arba skolinasi, padaro rimtą 
pažeidimą ar nuolat daro pažeidimus; 
m) taikyti finansinę atsakomybę 
vadovams, direktoriams ar finansų 
įstaigoms, kai jie padaro arba dalyvauja 
padarant rimtą pažeidimą arba tai daro 
nuolat arba taiko netinkamą savo 
paslaugų skatinimo sistemą;
n) areštuoti, kai yra atitinkamos vadovų ir 
direktorių deklaracijos dėl interesų, 
veiklos ir turto;
o) reikalauti, kad būtų parengta ir nuolat 
atnaujinama išsami problemų sprendimo 
tvarka, apimanti struktūrinį ankstyvo 
įsikišimo mechanizmą, operatyvius 
taisomuosius veiksmus ir planą bankroto 
atveju;
p) panaikinti licencijas ir atšaukti pasus;
q) derinti protokolus, siekiant kuo 
greitesnio ir automatiškesnio bendro 
atsako Europos lygmeniu, kad būtų 
šalinami rinkos sutrikdymai ar jiems 
užkirstas kelias.

Or. en



PE439.966v01-00 48/79 AM\809989LT.doc

LT

Pakeitimas 352
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Bendros taisyklės

Or. en

Pakeitimas 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Kad būtų užtikrinta veiksminga ir 
nuosekli finansų įstaigų priežiūra
Europoje, Komisija, atsižvelgdama į ES 
priimtus tarptautinius principus ir ES 
teisės aktus, priima reguliavimo ir tvirtina 
priežiūros standartus, kad europinei 
finansų priežiūrai reglamentais ar 
sprendimais būtų sukurtos bendros 
taisyklės. 

Or. en

Pakeitimas 354
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio -1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. Bendrose taisyklėse:
a) detalizuojamos Europos teisės aktuose 
pateikiamos sąvokų apibrėžtys;
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b) nurodomi bendri Europos teisės 
aktuose nustatytų ataskaitų ir 
informacijos teikimo reikalavimų 
elementai;
c) nurodoma, kas yra būtina siekiant 
užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą, 
įskaitant rizikos vertinimą priežiūros 
tikslais ir keitimąsi informacija pagal 
Europos teisės aktų reikalavimus;
d) nustatomi atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai dėl ankstyvo 
įspėjimo ir ESRV rekomendacijų dėl visos 
Europos Sąjungos ar didelės jos dalies;
e) nustatomi atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai dėl tarpvalstybinės 
rizikos, kurią Institucija ar Europos 
institucijos nustato visoje Europos 
Sąjungoje ar didelėje jos dalyje, šalinimo; 
f) nustatomi atitinkami reguliavimo ir 
priežiūros standartai dėl ataskaitų ir 
informacijos teikimo ir išsamūs 
reikalavimai atitinkamoms daug 
įsiskolinusioms įmonėms ir investicinėms 
priemonėms, veikiančioms visoje ES, kad 
būtų užkirstas kelias sisteminei rizikai ir 
šalinama tarpvalstybinė rizika.

Or. en

Pakeitimas 355
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti
Komisijai. 

1. Institucija rengia techninius standartus 
šiame reglamente ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse arba Komisijos 
prašymu. Techniniuose standartuose 
nenurodomos politikos pasirinktys ir 
vadovaujamasi proporcingumo principu.
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Savo standartų projektus Institucija teikia 
Komisijai priimti deleguotaisiais teisės 
aktais (reguliavimo standartus) arba 
tvirtinti įgyvendinimo teisės aktais 
(priežiūros standartus) pagal šį 
reglamentą ir 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus. Standartų 
projektai tuo pačiu metu pateikiami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 356
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai.

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus, papildančius ir 
pakoreguojančius aspektus, kurie nėra 
esminiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
teisės aktams. Techniniuose standartuose 
nepateikiami strateginiai ar politikos 
sprendimai; juose reglamentuojama tik 
tiek, kiek nustatyta teisės aktuose, kuriais 
vadovaujantis jie rengiami.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai apibrėžti techninių standartų taikymo sritį. Taip pat reikėtų aiškiai nustatyti, 
kad techniniuose standartuose negali būti nustatytos strateginės ir politikos pasirinktys ir kad 
vienintelis jų tikslas – padėti taikyti teisės aktus, patenkančius į EBI veiklos sritį. Reikėtų 
patikslinti, Komisija techninius standartus priima pagal Sutartyje reglamentuotą jos 
kompetenciją priimti deleguotuosius aktus. 

Pakeitimas 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai. 

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus, papildančius, atnaujinančius ir 
pakoreguojančius aspektus, kurie nėra 
esminiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
teisės aktams. Techniniuose standartuose 
nepateikiami strateginiai sprendimai; 
juose reglamentuojama tik tiek, kiek 
nustatyta įstatymo galią turinčiuose teisės 
aktuose, kuriais vadovaujantis jie 
rengiami.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu įterpiamas žodis „atnaujinančius“ ir vietoj „teisės aktuose“ įrašoma „įstatymo 
galią turinčiuose teisės aktuose“, kaip siūloma P. Skinnerio pranešime.

Pakeitimas 358
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai. 

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Techniniuose 
standartuose nepateikiamos politikos 
pasirinktys; juose tik nustatomos tų teisės 
aktų taikymo sąlygos. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
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standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 359
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai.

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Techniniuose 
standartuose nepateikiami strateginiai 
sprendimai; juose reglamentuojama tik 
tiek, kiek nustatyta teisės aktuose, kuriais 
vadovaujantis jie rengiami.

Or. en

Pakeitimas 360
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose specialiai 
nustatytose srityse. Savo standartų 
projektus Institucija teikia tvirtinti 
Komisijai. 

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus, papildančius ir 
pakoreguojančius aspektus, kurie nėra 
esminiai 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems 
teisės aktams. Techniniai standartai 
papildo bendras taisykles, tačiau juose 
nepateikiami strateginiai sprendimai; 
juose reglamentuojama tik tiek, kiek 
nustatyta teisės aktuose, kuriais 
vadovaujantis jie rengiami.

Or. en
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Pakeitimas 361
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą, jei tik tokios konsultacijos ir 
nagrinėjimas nėra neproporcingas tų 
techninių standartų poveikio mastui arba 
jei reikalas nėra ypatingai skubus. 
Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje 
nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 362
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl 
techninių standartų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą, jei tik tokios 
konsultacijos ir nagrinėjimas nėra 
neproporcingas tų techninių standartų 
poveikio mastui arba jei reikalas nėra 
ypatingai skubus.

Or. en

Pakeitimas 363
Thomas Mann



PE439.966v01-00 54/79 AM\809989LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, 
Institucija tam tikrais atvejais rengia 
atviras viešąsias konsultacijas dėl techninių 
standartų ir nagrinėja galimas susijusias 
sąnaudas ir naudą. 

Prieš priimdama techninių standartų 
projektus, Institucija rengia atviras 
viešąsias konsultacijas dėl techninių 
standartų ir nagrinėja galimas susijusias 
sąnaudas ir naudą, taip pat jų praktiškumą 
ES finansinių paslaugų rinkoje. 
Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje 
nurodytos Bankininkystės suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 364
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

Prieš priimdama techninių standartų 
projektus ir prieš pateikdama juos 
Komisijai, Institucija rengia atviras 
viešąsias konsultacijas dėl techninių 
standartų ir nagrinėja galimas susijusias 
sąnaudas ir naudą. 22 straipsnyje nurodyta 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė gali pateikti nuomonę ar patarimą 
šiame procese.

Or. en

Pakeitimas 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
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tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. Institucija atsižvelgia į standartų 
poveikį pagal demokratinius principus 
valdomiems kooperatyvams, kurių 
apibrėžtis pateikta 2008/48/EB direktyvos 
dėl vartojimo kredito sutarčių, kurios 
atlieka svarbų vaidmenį vietos 
bendruomenių lygmeniu kovojant su 
socialine atskirtimi, 2 straipsnio 5 dalyje 
(a – e punktai). Techniniuose 
standartuose vadovaujamasi 
proporcingumo principu.

Or. en

Pagrindimas

Europos bankininkystės institucija turėtų atsižvelgti į įvairius finansinių paslaugų sektoriuje 
esamus ūkinės veiklos modelius. Valstybių narių to paties tipo finansų įstaigoms techniniai 
standartai turėtų būti vienodi, tačiau juose turėtų būti numatyta kažkiek lankstumo, kad jie 
tiktų pagal demokratinius principus valdomiems kooperatyvams, kurių ūkinės veiklos 
modeliai yra ypač neimlūs rizikai ir kurie atlieka svarbų vaidmenį kovojant su socialine 
atskirtimi vietos bendruomenių lygmeniu.

Pakeitimas 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl 
techninių standartų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą. 

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje priežiūros teisinėje sistemoje turėtų būti užtikrintas geresnis reguliavimas ir 
proporcingumas. Nepakanka rengti konsultacijas ir atlikti poveikio vertinimus „tam tikrais 
atvejais“. Rengiant techninius standartus, gaires ir rekomendacijas, viešosios konsultacijos 
turi būti rengiamos ir sąnaudų / naudos analizės atliekamos visada, siekiant užtikrinti 
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skaidrumą ir padidinti veiksmingumą. 

Pakeitimas 367
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų ir 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą. 

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
rengia atviras viešąsias konsultacijas dėl 
techninių standartų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. 

Or. en



AM\809989LT.doc 57/79 PE439.966v01-00

LT

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Pakeitimass may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pakeitimas 369
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų.

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti, patvirtinti iš dalies ar atmesti. 
Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu 
mėnesiu. Komisija apie savo sprendimą 
informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą ir nurodo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisė iš dalies keisti techninius standartus. Jie yra techniniai, 
todėl juos rengti turėtų tik EPI techniniai ekspertai. Jei standartai dėl teisinių ar su viena 
bendra rinka susijusių priežasčių būtų netinkami, Komisija galėtų juos atmesti visus ar iš 
dalies.

Pakeitimas 370
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti, patvirtinti iš dalies ar atmesti. 
Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu 
mėnesiu. Komisija apie savo sprendimą 
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arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų.

informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą ir nurodo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai neturėtų būti suteikta teisė iš dalies keisti techninių standartų turinį; ji turėtų turėti 
teisę tik užtikrinti, kad tai, ką parengė EPI, būtų suderinama su ES teise. 

Pakeitimas 371
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia 
siekiant Bendrijos interesų. 

Gavusi techninių standartų projektus, 
Komisija per tris mėnesius tvirtina 
priežiūros standartų projektus, jei jie 
atitinka Europos teisės aktus. Per tą patį 
laikotarpį Komisija gali priimti techninių 
standartų projektą su pakeitimais, jeigu jie 
parengti kaip reguliavimo standartai.
Abiem atvejais Komisija gali pratęsti tą 
laikotarpį vienu mėnesiu. 

Or. en

Pakeitimas 372
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi standartų projektus, Komisija per
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Komisija gali 
patvirtinti standartų projektą tik iš dalies 
arba su pakeitimais, jeigu to reikia siekiant 
Bendrijos interesų. 

Gavusi standartų projektus, Komisija per 
tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti. Tą laikotarpį Komisija gali 
pratęsti vienu mėnesiu. Išskirtinėmis 
aplinkybėmis Komisija gali patvirtinti 
standartų projektą tik iš dalies arba su 
pakeitimais, jeigu to reikia siekiant 
Europos Sąjungos interesų. 



AM\809989LT.doc 59/79 PE439.966v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 373
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija negali keisti Institucijos 
parengtų techninių standartų turinio prieš 
tai nesuderinusi to su Institucija, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis. 

Jeigu Komisija ketina nepatvirtinti 
standartų, ji standartų projektus siunčia 
atgal Institucijai, raštu paaiškindama, 
kodėl jie prieštarauja viešiesiems Europos 
Sąjungos interesams, neatitinka 
proporcingumo principo ar trukdo vienos 
bendros Europos rinkos integracijai.

Or. en
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Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Pakeitimas 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis. 

Jeigu Komisija ketina nepatvirtinti 
standartų, ji standartų projektus siunčia 
atgal Institucijai, raštu paaiškindama, 
kodėl jie prieštarauja viešiesiems Europos 
Sąjungos interesams, neatitinka 
proporcingumo principo ar trukdo vienos 
bendros Europos rinkos integracijai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija neturėtų turėti teisės keisti EBI priimtų techninių standartų, kad nebūtų pažeidžiama 
Institucijos nepriklausomybė. 

Komisija techninį standartą turėtų įgyvendinti per tikrinimo teisės tvirtinimo procedūrą. 
Todėl ji techninio standarto projektui galėtų prieštarauti tik jei mano, kad EBI sprendimas 
prieštarauja viešiesiems Bendrijos interesams, neatitinka proporcingumo principo arba 
trukdo vienos bendros Europos rinkos integracijai.

Pakeitimas 376
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis. 

Jeigu, nelikus kitos išeities, Komisija 
ketina nepatvirtinti standartų arba 
patvirtinti juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji siunčia standartus atgal Institucijai ir 
pasiūlo motyvuotus pakeitimus. Institucija 
gali per 6 savaites iš dalies pakeisti 
standartų projektus pagal Komisijos 
siūlomus pakeitimus ir pateikti juos vėl 
Komisijai kaip oficialią nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų arba 
patvirtina juos iš dalies ar su pakeitimais, 
ji praneša Institucijai tokio sprendimo 
priežastis. 

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų, ji 
pasiūlo motyvuotus pakeitimus ir siunčia 
standartų projektus atgal Institucijai.
Institucija gali iš dalies pakeisti standartų 
projektus pagal Komisijos siūlomus 
pakeitimus ir pateikti juos vėl Komisijai 
tvirtinti.

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
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reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Pakeitimass may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pakeitimas 378
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija nepatvirtina standartų 
arba patvirtina juos iš dalies ar su 
pakeitimais, ji praneša Institucijai tokio 
sprendimo priežastis. 

Bet kokiu atveju Komisija apie savo 
sprendimą informuoja Instituciją, 
Europos Parlamentą ir Tarybą ir nurodo 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 379
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Institucija nepateikia pakoreguotų 
standartų iki termino pabaigos arba 
pateikia juos nepakoreguotus pagal 
Komisijos siūlytus pakeitimus, Komisija 
gali, jei nelieka kitos išeities, priimti 
standartus su tais pakeitimais, kurie, jos 
manymu, yra geri, arba atmesti 
standartus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
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standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 380
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi pakoreguotus standartus, 
Komisija per vieną mėnesį juos patvirtina 
su Institucijos siūlomais pakeitimais arba 
atmeta ir informuoja apie savo sprendimą 
Europos Parlamentą ir Tarybą bei nurodo 
priežastis. 

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Pakeitimass may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pakeitimas 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi pakoreguotus standartus, 
Komisija per vieną mėnesį juos patvirtina 
su Institucijos siūlomais pakeitimais arba 
atmeta.
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Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Pakeitimass may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pakeitimas 382
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima reguliavimo standartus 
deleguotaisiais teisės aktais pagal šio 
reglamento 7a – 7d straipsnius ir tvirtina 
priežiūros standartus įgyvendinimo teisės 
aktais pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 291 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 6 savaites Institucija iš dalies pakeičia 
standartų projektus atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas.

Or. en
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Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Pakeitimas 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 6 savaites Institucija iš dalies pakeičia 
standartų projektus atsižvelgdama į 
Komisijos pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija neturėtų turėti teisės keisti EBI priimtų techninių standartų, kad nebūtų pažeidžiama 
Institucijos nepriklausomybė. 

Komisija techninį standartą turėtų įgyvendinti per tikrinimo teisės tvirtinimo procedūrą. 
Todėl ji techninio standarto projektui galėtų prieštarauti tik jei mano, kad EBI sprendimas 
prieštarauja viešiesiems Bendrijos interesams, neatitinka proporcingumo principo arba 
trukdo vienos bendros Europos rinkos integracijai.

Pakeitimas 385
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ketvirta b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija negali keisti Institucijos 
parengtų techninių standartų turinio prieš 
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tai nesuderinusi to su Institucija, kaip 
nustatyta šiame straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 7 straipsnį priimtuose privalomuose standartuose neturėtų būti reglamentuojami 
klausimai, kurie reglamentuojami sprendimuose dėl priežiūros. Nėra pakankamai 
pateisinamų priežasčių, kodėl nereikėtų rengti atvirų konsultacijų dėl techninių standartų. Dėl 
siūlomos įvesti Europos Komisijos teisės savo nuožiūra iš dalies keisti EPI techninius 
standartus siekiant Bendrijos interesų, šioje srityje išnyksta skirtumas tarp „techniniai“ ir 
„politikos“. Todėl ši teisė turėtų būti apribota, leidžiant ja naudotis tik kai nelieka kitos 
išeities; tai būtų suderinama su bendru Tarybos požiūriu.

Pakeitimas 386
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais 
ar sprendimais ir skelbia juos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija priima standartus 
direktyvomis, reglamentais ar sprendimais 
ir skelbia juos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu būtų leista EPI priimti visas 2 lygio priemones ir nereikėtų 2 lygio priemonių, 
kurios nesusijusios su EPI.

Pakeitimas 387
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais
ar sprendimais ir skelbia juos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija pagal 7a – 7d straipsnius
priima deleguotuosius teisės aktus, 
patvirtinančius 1 dalyje nurodytus 
techninius standartus. Techniniai 



AM\809989LT.doc 67/79 PE439.966v01-00

LT

standartai rengiami vadovaujantis 
svarbiausiu – proporcingumo principu. 
Šie teisės aktai priimami reglamentais ir 
sprendimais ir skelbiami Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. eenen

Pagrindimas

ES techniniais standartais atitinkamas veiklos sektorius neturėtų būti apkrautas pernelyg 
dideliais reguliavimo reikalavimais. Tai ypač svarbu mažesniesiems bankams. Bendrose 
taisyklėse turėtų būti numatytas vadovavimasis proporcingumo principu. Reikėtų patikslinti, 
kad Komisija techninius standartus priima pagal Sutartyje reglamentuotą jos kompetenciją 
priimti deleguotuosius aktus (Lisabonos sutarties 290 straipsnis). Techninių standartų 
tvirtinimo procesas turi būti ypač skaidrus.

Pakeitimas 388
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus 
reglamentais ar sprendimais ir skelbia juos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija pagal 7a – 7d straipsnius
priima deleguotuosius teisės aktus, 
patvirtinančius 1 dalyje nurodytus 
techninius standartus. Techniniai 
standartai rengiami vadovaujantis 
svarbiausiu – proporcingumo principu. 
Šie teisės aktai priimami reglamentais ir 
sprendimais ir skelbiami Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Europos taisyklėmis atitinkamas veiklos sektorius neturėtų būti apkrautas pernelyg dideliais 
reguliavimo reikalavimais. Tai ypač svarbu mažesniesiems bankams. Bendrose taisyklėse 
turėtų būti numatytas vadovavimasis principu „kiek rizikos – tiek taisyklių“, o ne „vieno 
kurpalio“ principu.

Pakeitimas 389
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José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus reglamentais 
ar sprendimais ir skelbia juos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija priima techninius standartus 
pagal 7a – 7d straipsnius. Šiuos teisės 
aktus Komisija priima reglamentais ar 
sprendimais.

Or. en

Pagrindimas

Techniniai standartai turėtų būti laikomi deleguotaisiais teisės aktais, kaip nustatyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 29 straipsnyje.

Pakeitimas 390
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima standartus 
reglamentais ar sprendimais ir skelbia 
juos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

2. Atlikus atitinkamą procedūrą, 
standartai skelbiami Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje pavadinant juos 
„ES deleguotieji standartai“ arba „ES 
įgyvendinimo standartai“.

Or. en

Pakeitimas 391
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Bendros taisyklės reguliariai 
atnaujinamos, kad atitiktų naujus 
Europos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 392
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
nesilaikė reguliavimo ir priežiūros 
standartų.

Or. en

Pakeitimas 393
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti 7 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi 
informuoti kitą instituciją ir Komisiją apie 
tai, kokie deleguotieji įgaliojimai galėtų 
būti atšaukti.
3. Priėmus sprendimą dėl atšaukimo, 
atšaukiami jame nurodyti deleguotieji 
įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
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dieną. Sprendimas neturi įtakos jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Tokia tvarka būtų suderinama su naujomis „komitologijos“ procedūromis. Parlamentui 
netūrėtų būti nustatyta prievolė raštu pateikti atšaukimo priežastis. 

Pakeitimas 394
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Delegavimas
1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje 
nurodytus reguliavimo standartus, 
išskyrus tuos atvejus, kai tam tikrus 
sektorius reglamentuojančiuose teisės 
aktuose nurodyta kitaip.
2. Komisija priima deleguotąjį teisės aktą 
ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 7b ir 
7c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 395
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Delegavimo atšaukimas
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti 7 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti 
įgaliojimų delegavimą, stengiasi prieš 
priimdama galutinį sprendimą per 
pagrįstą laikotarpį informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją apie tai, kokie 
deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti, ir apie galimas atšaukimo 
priežastis.
3. Sprendimas dėl atšaukimo įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Sprendimas neturi įtakos jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 396
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.
2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
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Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną.
Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui 
ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais 
atvejais Europos Parlamentas ir Taryba 
gali pranešti Komisijai, kad neketina 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto. Tokiais atvejais deleguotasis 
teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja.

Or. en

Pagrindimas

Tokia tvarka būtų suderinama su naujomis „komitologijos“ procedūromis. Parlamentui 
netūrėtų būti nustatyta prievolė raštu pateikti prieštaravimo priežastis. 

Pakeitimas 397
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto per keturis mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dviem mėnesiais.
2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 
įsigalioja jame nurodytą dieną. 
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Prieš pasibaigiant minėtajam laikotarpiui 
ir išimtiniais bei tinkamai pagrįstais 
atvejais Europos Parlamentas ir Taryba 
gali pranešti Komisijai, kad neketina 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto. Tokiais atvejais deleguotasis 
teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
prieštarauja deleguotajam teisės aktui, jis 
neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija 
pateikia priežastis, dėl kurių prieštarauja 
deleguotajam teisės aktui.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d straipsnis
Nepritarimas deleguotųjų teisės aktų 
projektams arba dalinis jų keitimas
1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria 
deleguotojo teisės akto projektui arba iš 
dalies jį keičia, ji apie tai praneša 
Institucijai, Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir pateikia savo priežastis. 
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
per vieną mėnesį pakviesti atsakingą 
Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į 
Europos Parlamento atsakingo komiteto 
arba Tarybos ad hoc posėdį, kuriame jie 
pristatytų ir paaiškintų nuomonių 
skirtumus. 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas siūlomas dėl nuoseklumo su P. Skinnerio pranešimu.

Pakeitimas 399
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija 
skelbia kompetentingoms institucijoms ar 
finansų įstaigoms skirtas gaires ir 
rekomendacijas. 

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija 
skelbia kompetentingoms institucijoms ar 
finansų įstaigoms skirtas gaires ir 
rekomendacijas. Tais klausimais, kuriais 
Institucija teisės aktais įgaliojama rengti 
techninius standartus pagal šio 
reglamento 7 straipsnį, gaires ir 
rekomendacijas ji skelbia tik po to, kai šie 
standartai priimti.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad gairės ir rekomendacijos nepakeistų standartų, kai teisės aktuose 
numatytas būtent standartų rengimas – tai teisinio tikrumo klausimas. Be to, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbiausia – priimti bendras geras taisykles, Europos priežiūros institucijos turėtų 
būti ypač stipriai skatinamos ir teisės aktais įgaliojamos teikti standartus. 

Pakeitimas 400
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija 

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką 
siekiant, kad nacionalinės institucijos 
tyčia nešvelnintų priežiūros standartų, 
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skelbia kompetentingoms institucijoms ar 
finansų įstaigoms skirtas gaires ir 
rekomendacijas. 

norėdamos padidinti savo finansinių 
centrų konkurencingumą, ir užtikrinti 
bendrą, vienodą ir nuoseklų Bendrijos 
teisės aktų taikymą, Institucija skelbia 
kompetentingoms institucijoms ar finansų 
įstaigoms skirtas gaires ir rekomendacijas. 

Or. en

Pakeitimas 401
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija 
skelbia kompetentingoms institucijoms ar 
finansų įstaigoms skirtas gaires ir 
rekomendacijas. 

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija, 
atsižvelgdama į bankų specifiką, skelbia 
kompetentingoms institucijoms ar finansų 
įstaigoms skirtas gaires ir rekomendacijas. 

Or. en

Pakeitimas 402
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų 
ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas 
ir naudą. Institucija taip pat prašo 
22 straipsnyje nurodytos Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupės nuomonės ar 
patarimo. Gairės ir rekomendacijos 
rengiamos vadovaujantis svarbiausiu –
proporcingumo principu.
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Or. en

Pagrindimas

Kaip ir techninių standartų atveju, gairės ir rekomendacijos turėtų būti rengiamos 
vadovaujantis proporcingumo principu, kuris yra šiuo klausimu yra svarbiausias. Atviros 
viešosios konsultacijos turėtų būti privalomos rengiant ne tik techninius standartus, bet ir 
gaires bei rekomendacijas.

Pakeitimas 403
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija rengia atviras viešąsias 
konsultacijas su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir nagrinėja 
galimas susijusias sąnaudas ir naudą, jei 
tik tokios konsultacijos ir nagrinėjimas 
nėra neproporcingas tų gairių ir 
rekomendacijų poveikio mastui arba jei 
reikalas nėra ypatingai skubus. Institucija 
taip pat prašo 22 straipsnyje nurodytos 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 404
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl gairių ir rekomendacijų 
ir nagrinėja galimas susijusias sąnaudas 
ir naudą. Institucija taip pat gali prašyti 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
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grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 405
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairės ir rekomendacijos skelbiamos 
Institucijos tinklalapyje.

Or. en

Pakeitimas 406
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos deda visas 
pastangas, siekdamos laikytis tų gairių ir 
rekomendacijų. 

Kompetentingos institucijos ir finansų 
įstaigos deda visas pastangas, siekdamos 
laikytis tų gairių ir rekomendacijų. 

Or. en

Pakeitimas 407
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo gairės ar 
rekomendacijos paskelbimo, kiekviena 
kompetentinga institucija sprendžia, ar 
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laikysis atitinkamos gairės ar 
rekomendacijos. Jei kompetentinga 
institucija neketina laikytis gairių ar 
rekomendacijų, ji praneša apie tai 
Institucijai ir pateikia priežastis. 
Institucija kiekvienu konkrečiu atveju 
atskirai gali spręsti, ar šias 
kompetentingos institucijos nurodytas 
priežastis skelbti viešai. 

Or. en

Pakeitimas 408
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo ataskaitoje Institucija informuoja 
Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją 
apie paskelbtas gaires ir rekomendacijas. 
Institucija gali informuoti, kurios 
nacionalinės institucijos jų nesilaiko, ir 
nurodyti, kaip Institucija ketina užtikrinti, 
kad ateityje kompetentingos institucijos 
jos gairių ir rekomendacijų laikytųsi.

Or. en

Pakeitimas 409
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jas paskelbus, visos finansų įstaigos 
kasmet aiškiai ir išsamiai praneša, ar 
laikosi atitinkamos gairės ar 
rekomendacijos. 
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Or. en

Pakeitimas 410
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
nesilaiko paskelbtų gairių ir 
rekomendacijų, taip pat pateikia 
informaciją apie tai, kaip ji ketina 
užtikrinti, kad ateityje jų būtų laikomasi; 
Institucija tokią informaciją pateikia ir 
apie pagrindines didesnes finansų 
įstaigas;

Or. en

Pakeitimas 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų 
gairių ar rekomendacijų, ji praneša
Institucijai tokio sprendimo priežastis.

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų 
gairių ar rekomendacijų, ji nurodo 
Institucijai tokio sprendimo priežastis, o ši 
paskelbia jas viešai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti techninių standartų taikymą, reikėtų sustiprinti principo “vykdyk arba 
paaiškink“ taikymą.


