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Pakeitimas 531
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija remia koordinuotą, bendrą ir 
integruotą Europos Sąjungos atsaką, inter 
alia, šiomis priemonėmis:

Or. en

Pakeitimas 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) imdamasi visų tinkamų priemonių 
susidarius finansiškai nestabiliai padėčiai 
ar kilus krizei, kad atitinkamos 
nacionalinės kompetentingos priežiūros 
institucijos kiek galima greičiau ir 
automatiškai pateiktų bendrą atsaką;

Or. en

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) veikdama kaip pagrindinė institucijų, 
veikiančių daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje, reguliavimo ataskaitų gavėja. 
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Gavusi ataskaitą, Institucija dalinasi 
informacija su kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

 Daugeliu atvejų EBI nustatys techninius standartus, skirtus įgyvendinti kapitalo ir kitas 
taisykles (žr. Omnibus direktyvą). Siekiant užtikrinti, kad visos reguliuojančios institucijos 
dirbtų pagal tokią pat tvarką ir kad koordinavimas krizės metu būtų daug vientisesnis, EBI 
turėtų tapti pagrindine reguliavimo ataskaitų gavėja, ir taip būtų išvengta dabartinio 
ataskaitų dubliavimosi valstybių narių lygiu.

Pakeitimas 534
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) daugiau nei vienoje valstybėje narėje 
veikiančių institucijų atžvilgiu, Institucija 
tampa pagrindine reguliavimo ataskaitų 
gavėja. Gavusi ataskaitą, Institucija 
dalinasi informacija su kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 535
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) lengvindama veiksmų, kurių imasi 
atitinkamos nacionalinės kompetentingos 
priežiūros institucijos, koordinavimą.

Or. en
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Pakeitimas 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija stebi ir vertina rinkos 
pokyčius savo kompetencijos srityje ir, 
jeigu būtina, praneša Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijai, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijai, 
ESRV ir Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai apie atitinkamas mikrolygio 
rizikos ribojimo tendencijas, galimą riziką 
ir silpnąsias vietas.

1. Institucija stebi ir vertina rinkos 
pokyčius savo kompetencijos srityje ir, 
jeigu būtina, praneša Europos priežiūros 
institucijai (draudimo ir profesinių 
pensijų), Europos priežiūros institucijai 
(vertybinių popierių ir rinkų), ESRV ir 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
apie atitinkamas mikrolygio rizikos 
ribojimo tendencijas, galimą riziką ir 
silpnąsias vietas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pataisyti institucijų pavadinimus.

Pakeitimas 537
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija į savo tyrimą įtraukia rinkų 
ekonominę analizę draudimo ir profesinių 
pensijų atžvilgiu ir galimų rinkos pokyčių 
poveikį joms. Visų pirma Institucija, 
bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir 
koordinuoja finansų įstaigų atsparumo 
nepalankiems rinkos pokyčiams Bendrijos 
masto vertinimus. Tam Institucija parengia 
šias kompetentingoms institucijoms taikyti 
skirtas priemones:
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Or. en

Pagrindimas

Ekonominės analizės naudojimas sudarys sąlygas EBI turėti daugiau informacijos ir priimti 
sprendimus dėl savo veiksmų poveikio platesnei rinkai ir dėl jos pokyčių poveikio EBI 
veiksmams. Tai atitinka valstybių narių lygmens geriausios praktikos pavyzdžius.

Pakeitimas 538
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija į savo tyrimą įtraukia rinkų 
ekonominę analizę kredito įstaigų 
atžvilgiu ir galimų rinkos pokyčių poveikį 
joms. Visų pirma Institucija, 
bendradarbiaudama su ESRV, inicijuoja ir 
koordinuoja finansų įstaigų atsparumo 
nepalankiems rinkos pokyčiams Bendrijos 
masto vertinimus. Tam Institucija parengia 
šias kompetentingoms institucijoms taikyti 
skirtas priemones:

Or. en

Pakeitimas 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visų pirma Institucija, bendradarbiaudama 
su ESRV, inicijuoja ir koordinuoja finansų 
įstaigų atsparumo nepalankiems rinkos 
pokyčiams ir dėl finansinių produktų 
pobūdžio ir iš platinimo procesų kylančių 
pavojų Bendrijos masto vertinimus. Tam 
Institucija parengia šias kompetentingoms 
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institucijoms taikyti skirtas priemones:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bendrus metodus, skirtus įvertinti 
produkto savybių ir platinimo procesų 
poveikį institucijos finansinei padėčiai ir 
vartotojų apsaugai;

Or. en

Pagrindimas

The Amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Pakeitimas 541
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos priežiūros institucija (draudimo ir 
profesinių pensijų) bei Europos priežiūros 
institucija (vertybinių popierių ir rinkų) 
per Europos priežiūros instituciją 
(jungtinį konsultacinį komitetą), 
Institucija užtikrina, kad būtų tinkamai 
atsižvelgta į pokyčius, riziką ir silpnąsias 
vietas visuose sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti, kad Jungtiniam komitetui tenka svarbus vaidmuo vykdant vidinį EBI 
derinimą.

Pakeitimas 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir Europos priežiūros 
institucija (jungtiniu komitetu), Institucija 
užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į 
pokyčius, riziką ir silpnąsias vietas visuose 
sektoriuose.

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukiamas Jungtinis komitetas.

Pakeitimas 543
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir aktyviai veikdama 
EPIJK, Institucija užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir 
silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 544
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en



PE439.986v01-00 10/68 AM\810194LT.doc

LT

Pakeitimas 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija atstovauja Europos Sąjungai 
visuose tarptautiniuose forumuose 
įstaigų, kurioms taikomi 1 straipsnio 2 
dalyje minėti teisės aktai, reguliavimo ir 
priežiūros klausimais. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos gali ir toliau 
prisidėti prie tokių forumų, susijusių su 
nacionaliniais klausimais ir su pačių 
institucijų funkcijų ir kompetencijų pagal 
ES teisę klausimais.

Or. en

Pakeitimas 546
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija gali plėtoti ryšius su trečiųjų 
šalių priežiūros institucijomis. Ji gali 
sudaryti administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis. Tokiais 
susitarimais neužkertamas kelias 
valstybėms narėms ir jų kompetentingoms 
institucijoms sudaryti dvišalius ar 
daugiašalius susitarimus su trečiosiomis 
šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Institucijai suteikiamas didesnis vaidmuo atstovauti Europos Sąjungą tarptautiniuose 
forumuose neturėtų prieštarauti valstybių narių ir jų priežiūros institucijų teisei ir toliau 
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sudarinėti dvišalius ar daugiašalius susitarimus su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 547
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdama Europos Sąjungos
institucijų ir valstybių narių
kompetencijos, Institucija gali plėtoti 
ryšius ir sudaryti administracinius 
susitarimus su priežiūros institucijomis, 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Or. en

Pakeitimas 548
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Terminai turėtų būti suderinti su Lisabonos sutarties 290 straipsnyje vartojamais terminais. 
Naujos Europos institucijos išorės kompetencijos naudojamos pagal bendrus ES išorės 
įgaliojimus. 
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Pakeitimas 549
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo metinėje ataskaitoje Institucija 
pateikia administracinius susitarimus ir 
atitinkamus sprendimus, dėl kurių sutarta 
su tarptautinėmis organizacijomis ar 
trečiųjų šalių administracijomis.

Or. en

Pakeitimas 550
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje Institucija gali pateikti 
administracinius susitarimus ir
atitinkamus sprendimus, dėl kurių sutarta 
su tarptautinėmis organizacijomis, 
administracijomis ar trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 551
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Riziką ribojančio susijungimų ir 
įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma 
Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija 
gali savo iniciatyva arba kurių nors
kompetentingų institucijų prašymu priimti 

2. Riziką ribojančio susijungimų ir 
įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma 
Direktyva 2007/44/EB ir kuriam pagal 
šios direktyvos reikalavimus yra būtinas 
dviejų ar daugiau valstybių narių 
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ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio 
vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri nors 
valstybės narės institucija. Taikomas 20 
straipsnis. 

kompetentingų institucijų 
konsultavimasis, srityje Institucija gali 
vienos iš susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu priimti ir skelbti 
nuomonę dėl riziką ribojančio vertinimo, 
išskyrus atvejus, susijusius su Direktyvos 
2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies e 
punkte nustatytais kriterijais. Nuomonė 
skelbiama greitai ir bet kuriuo atveju 
prieš pasibaigiant Direktyvoje 2007/44/EB 
nustatytam vertinimo laikotarpiui. 
Sritims, dėl kurių Institucija gali skelbti 
nuomonę, taikomas 20 straipsnis. 

Or. en

Pagrindimas

Susijungimas pats savaime priklauso nuo institucijos ir yra jautrus rinkos bei prekybos 
požiūriu, todėl šį reiškinį ir toliau labiausiai turėtų prižiūrėti nacionalinės ir ES 
konkurencijos institucijos. EPI galimybės patarti dėl susijungimų turėtų būti apribotos ir 
leidžiamos tik tais atvejais, kai pagal teisės aktus reikalinga kompetentingų institucijų 
konsultacija.

Pakeitimas 552
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Riziką ribojančio susijungimų ir 
įsigijimų vertinimo, kuriam taikoma 
Direktyva 2007/44/EB, srityje Institucija 
tampa pagrindine reguliavimo ataskaitų 
gavėja. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
procesą, Institucija vadovauja procedūrai 
ir procedūroje dalyvaujančioms 
nacionalinėms institucijoms. Institucija 
gali savo iniciatyva arba kurių nors 
kompetentingų institucijų prašymu priimti 
ir skelbti nuomonę dėl riziką ribojančio 
vertinimo, kurį turėtų atlikti kuri nors 
valstybės narės institucija. Taikomas 20 
straipsnis. 

Or. en
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Pakeitimas 553
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Remdamasi Bendrosiomis gairėmis, 
Institucija gali pakeisti kontrolės 
procedūrą pagal Direktyvą 2007/44/EB. 
Gavusi pranešimą, Institucija atlieka 
derinimą su atitinkamomis 
nacionalinėmis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 555
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Remdamasi Bendrosiomis gairėmis, 
Institucija gali pakeisti kontrolės 
procedūrą pagal Direktyvą 2007/44/EB. 
Gavusi pranešimą, Institucija atlieka 
derinimą su atitinkamomis 
nacionalinėmis institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 556
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Institucijos reikalavimus teikti informaciją reikia vykdyti per esančius kanalus. Kur galima, 
reikėtų naudoti bendras pranešimų teikimo formas ir jau esančius duomenis.
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Pakeitimas 557
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 558
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją, su sąlyga, kad 
informacijos teikėjas turi teisėtą priėjimą 
prie atitinkamų duomenų ir kad prašymas 
pateikti informaciją yra proporcingas tos 
pareigos pobūdžiui.

Or. en
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Pakeitimas 559
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 560
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
priežiūros institucijos ir valstybių narių
nacionaliniai centriniai bankai teikia 
Institucijai visą šiuo reglamentu jai 
skirtoms pareigoms atlikti būtiną 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ką reiškia „kitos valdžios institucijos“. 

Pakeitimas 561
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais, su 
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informaciją reguliariais intervalais. sąlyga, kad kompetentinga institucija turi 
tokią informaciją. Jei kompetentingos 
institucijos nerenka tokios informacijos, 
Institucija turėtų numatyti tokį 
reikalavimą, pakeisdama atitinkamus 
pranešimo reikalavimus pagal 7 
straipsnyje nustatytus techninius 
standartus.

Or. en

Pakeitimas 562
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. Visų 
pirma, reikalavimai teikti informaciją 
turėtų būti vykdomi per jau esančius 
kanalus. Kur galima, naudojamos 
bendros pranešimų teikimo formos.

Or. en

Pagrindimas

Institucijos reikalavimus teikti informaciją reikia vykdyti per esančius kanalus. Kur galima, 
reikėtų naudoti bendras pranešimų teikimo formas ir jau esančius duomenis.

Pakeitimas 563
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. Visų 
pirma, reikalavimai teikti informaciją 
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turėtų būti vykdomi per jau esančius 
kanalus. Kur galima, naudojamos 
bendros pranešimų teikimo formos.

Or. en

Pakeitimas 564
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.
Tokiuose prašymuose, kur galima, 
naudojamos bendros pranešimų teikimo 
formos.

Or. en

Pakeitimas 565
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš prašydama teikti informaciją pagal 
šį straipsnį, institucija pirmiausia 
atsižvelgia į esančią Europos statistikos 
sistemoje ir Europos centrinių bankų 
sistemoje kaupiamą, platinamą ir 
rengiamą statistiką.

Or. en

Pagrindimas

Institucijos reikalavimus teikti informaciją reikia vykdyti per esančius kanalus. Kur galima, 
reikėtų naudoti bendras pranešimų teikimo formas ir jau esančius duomenis.
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Pakeitimas 566
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš prašydama teikti informaciją pagal 
šį straipsnį, institucija pirmiausia 
atsižvelgia į esančią Europos statistikos 
sistemoje ir Europos centrinių bankų 
sistemoje kaupiamą, platinamą ir 
rengiamą statistiką.

Or. en

Pakeitimas 567
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 568
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu, tokiu atveju, kai gali kilti 
ilgalaikis ir didelis pavojus rinkai ir tai 
patvirtina objektyviai patikrinami 
duomenys ir tai iš tiesų gali būti susiję su 
tam tikra institucija, informacijos nėra 
arba kompetentingos institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms ir kitoms 
šalims. Atitinkama finansų įstaiga turi 
teisę – nepažeidžiant jokių turimų teisių 
gynimo būdų – pareikšti savo nuomonę 
dėl Institucijos pateikto prašymo esmės. 
Apie tokius prašymus ji praneša 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

EPI galios prašyti informacijos tiesiogiai iš atskirų institucijų turėtų būti naudojamos tik kaip 
paskutinė priemonė, todėl pirminį pasiūlymą reikėtų pakeisti ir apriboti, kad toks prašymas 
būtų galimas tik esant apibrėžtai kritinei padėčiai. Akivaizdu, kad reikia geresnio keitimosi 
informacija, siekiant padidinti supratimą apie sisteminę riziką. Tačiau svarbu nepakenkti 
rinkai, galimai atskleidžiant jautrią ir konfidencialią informaciją, kuri galėtų sutrikdyti
tvarkingą finansinių rinkų veikimą.

Pakeitimas 569
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu informacijos nėra arba 
kompetentingos institucijos ir kitos 

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

laiku, Institucija gali išsiųsti išsamiai 
pagrįstą ir motyvuotą prašymą tiesiogiai 
susijusios valstybės narės kitoms 
priežiūros institucijoms, Finansų 
ministerijai, jei pastaroji turi riziką 
ribojančios informacijos, centriniam 
bankui ar statistikos įstaigai. Apie tokius 
prašymus ji praneša atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 570
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu informacijos nėra arba 
kompetentingos institucijos ir kitos 
valstybių narių valdžios institucijos 
nepateikia jos laiku, Institucija gali išsiųsti 
motyvuotą prašymą tiesiogiai 
atitinkamoms finansų įstaigoms su sąlyga, 
kad tokios informacijos teikimo 
Institucijai išlaidos yra proporcingos 
informacijos pobūdžiui. Apie tokius 
prašymus ji praneša atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 571
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių 

Išbraukta.
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valdžios institucijos padeda Institucijai 
rinkti tokią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 572
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos padeda Institucijai rinkti tokią 
informaciją. Tačiau kai atitinkamos 
informacijos reikalauja ESRV, prieš 
Institucijai jai pateikiant informaciją, 
nacionalinė kompetentinga institucija 
privalo duoti savo sutikimą. Institucija ir 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
visapusiškai atsižvelgia į esančius 
susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

EPI galios prašyti informacijos tiesiogiai iš atskirų institucijų turėtų būti naudojamos tik kaip 
paskutinė priemonė, todėl pirminį pasiūlymą reikėtų pakeisti ir apriboti, kad toks prašymas 
būtų galimas tik esant apibrėžtai nepaprastajai padėčiai. Akivaizdu, kad reikia geresnio 
keitimosi informacija, siekiant padidinti supratimą apie sisteminę riziką. Tačiau svarbu 
nepakenkti rinkai, galimai atskleidžiant jautrią ir konfidencialią informaciją, kuri galėtų 
sutrikdyti tvarkingą finansinių rinkų veikimą.
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Pakeitimas 573
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 574
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos padeda Institucijai rinkti tokią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nacionalinei 
priežiūros institucijai pareikalavus, 
Institucija gali suteikti bet kokią 
informaciją, kuri yra būtina norint 
sudaryti sąlygas nacionalinei institucijai 
vykdyti savo pareigas, su sąlyga, kad tokia 
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nacionalinė institucija yra sudariusi 
tinkamus konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

P. Skinnerio pasiūlyto pakeitimo, kuriuo stiprinamas derinimas, patvirtinimas.

Pakeitimas 576
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nacionalinei 
priežiūros institucijai pareikalavus, 
Institucija gali suteikti bet kokią 
informaciją, kuri yra būtina norint 
sudaryti sąlygas nacionalinei institucijai 
vykdyti savo pareigas, su sąlyga, kad tokia 
nacionalinė institucija yra sudariusi 
tinkamus konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos tekėjimo srautas tarp nacionalinės institucijos ir EPI turėtų būti dvipusis ir 
nacionalinė institucija turi turėti galimybę paprašyti informacijos iš EPI.

Pakeitimas 577
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nacionalinei 
priežiūros institucijai pareikalavus, 
Institucija gali suteikti bet kokią 
informaciją, kuri yra būtina norint 
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sudaryti sąlygas nacionalinei institucijai 
vykdyti savo pareigas, su sąlyga, kad tokia 
nacionalinė institucija yra sudariusi 
tinkamus konfidencialumo susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 578
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nacionalinei 
priežiūros institucijai pareikalavus, 
Institucija gali suteikti bet kokią 
informaciją, kuri yra būtina norint 
sudaryti sąlygas nacionalinei institucijai 
vykdyti savo pareigas, su sąlyga, kad tokia 
nacionalinė institucija yra sudariusi 
tinkamus konfidencialumo susitarimus. 

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų turėti prieigą prie EPI renkamos informacijos, kad 
būtų padidintas derinimas ir priežiūros kokybė. Todėl joms turėtų būti suteikta galimybė 
prašyti EPI duomenų, su sąlyga, kad jos turės pasirašiusios aukštos kokybės konfidencialumo 
susitarimus.

Pakeitimas 579
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Veikiančių daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje institucijų atžvilgiu, 
Institucija tampa pagrindine reguliavimo 
ataskaitų gavėja. Gavusi ataskaitą, 
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Institucija dalinasi informacija su 
kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 580
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos bankininkystės institucija 
bendradarbiauja su ESRV.

1. Europos bankininkystės institucija 
artimai bendradarbiauja su ESRV.

Or. en

Pakeitimas 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė. 
Su suinteresuotųjų šalių grupe 
konsultuojamasi dėl visų atitinkamų 
Institucijos sprendimų ir veiksmų. Jei 
skubos atveju neįmanoma pasikonsultuoti 
nedelsiant, suinteresuotųjų šalių grupė 
turi būti apie sprendimą informuota kiek 
įmanoma skubiau.

Or. en
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Pakeitimas 582
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant palengvinti konsultavimąsi su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad suinteresuotųjų šalių grupė nėra vienintelė grupė, su kuria 
turėtų konsultuoti Institucija.

Pakeitimas 583
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Sąjungos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų,
bankininkystės paslaugų naudotojų ir 
verslo atstovavimą. Atstovaujami įvairaus 
modelio ir dydžio finansinės įstaigos ir 
verslas. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. 
Narių, kurie atstovauja rinkos dalyviams, 
skaičius neviršija 10. Ne daugiau kaip 10 
narių atstovauja didesnes finansines 
įstaigas.

Or. en
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Pakeitimas 584
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą ES kredito įstaigų 
ir investicinių įmonių, bankininkystės 
paslaugų naudotojų ir MVĮ, atstovavimą. 
Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. 
Narių, kurie atstovauja bankininkystės 
paslaugų naudotojus, įskaitant MVĮ, 
skaičius neviršija 10. Ne mažiau kaip 10 
narių atstovauja Sąjungos kredito įstaigas 
ir investicines įmones.

Or. en

Pakeitimas 585
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių. Kredito įstaigas ir 
investicines įmones atstovauja ne daugiau 
kaip 15 narių. Ne mažiau kaip 5 nariai 
atstovauja MVĮ, darbuotojus (pvz., 
profesines sąjungas) ir vartotojus ir
bankininkystės paslaugų naudotojus. Ne 
mažiau kaip 5 nariai yra nepriklausomi 
aukšto lygio mokslininkai.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad pramonės atstovai būtų atstovaujami tinkamai, atsižvelgiant į kai kurių 
patarimų, kuriuos turėtų pateikti suinteresuotųjų šalių grupė, sudėtingumą ir specifiškumą. 
Tačiau pramonės atstovai turėtų sudaryti ne daugiau kaip pusę narių, be to, taip pat turėtų 
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dalyvauti mokslininkai, kad būtų teikiama papildoma nešališka nuomonė.

Pakeitimas 586
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant Bendrijos kredito įstaigų ir 
investicinių įmonių, jų darbuotojų, taip pat 
vartotojų ir bankininkystės paslaugų 
naudotojų atstovavimą. Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupę sudaro ne 
mažiau kaip 10 vartotojų, naudotojų, pvz., 
MVĮ, atstovų, 5 darbuotojų atstovai, 5 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai 
ir ne daugiau kaip 10 atstovų iš 
prižiūrimų institucijų organizacijų.

Or. en

Pakeitimas 587
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Sąjungos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių irMVĮ
atstovavimą. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingai sudėtingus EBI klausimus, Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupės sudėtis neatrodo tinkama darbuotojų, vartotojų ir kitų bankininkystės paslaugų 
mažmeninių naudotojų atžvilgiu. Be to, darbuotojų, vartotojų ir bankininkystės paslaugų 
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naudotojų išvardinimas yra perteklinis. Visiškai pakanka, kad naudotojus atstovautų MVĮ.

Pakeitimas 588
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų ir MVĮ
atstovavimą. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtume užtikrinti tinkamą akademinės visuomenės atstovavimą. Tačiau nėra jokių 
priežasčių toliau dirbtinai diktuoti bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės sudėtį.

Pakeitimas 589
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų ir MVĮ
atstovavimą. Narių, kurie atstovauja 
rinkos dalyviams, skaičius neviršija 10. 
Ne mažiau kaip 10 narių išrenka MVĮ 
organizacijos. Ne mažiau kaip 3 nariai 
atstovauja mažus bankus. Ne mažiau kaip 
3 nariai atstovauja kooperacinius bankus.

Or. en
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Pakeitimas 590
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, profesinių 
sąjungų ir vartotojų organizacijų,
bankininkystės paslaugų naudotojų ir MVĮ
atstovavimą

Or. en

Pagrindimas

Profesinės sąjungos ir vartotojų organizacijos yra organizuoti darbuotojų ir vartotojų 
atstovai. Kadangi jie turi išsamias žinias apie tarpsektorinės veiklos rūšis, būtent jie gali 
geriausiai atstovauti darbuotojus ir vartotojus suinteresuotųjų šalių grupėje.

Pakeitimas 591
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, MVĮ, 
mokslininkų, darbuotojų organizacijų,
taip pat vartotojų ir bankininkystės 
paslaugų naudotojų atstovavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupėje turėtų būti tinkamai atstovaujamos visos atitinkamos grupės.

Pakeitimas 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 
bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą. Jokia suinteresuotoji šalis 
grupėje neturi stipresnių pozicijų už kitas 
šalis.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų visais požiūriais užtikrinti tinkamą ir sąžiningą suinteresuotųjų šalių grupės veikimą. 

Reikėtų paaiškinti žodžio „proporcingai“ reikšmę. Turi būti užtikrintas nuolatinis 
suinteresuotųjų šalių grupės konsultavimasis ir akivaizdu, kad rengiant du susitikimus per 
metus, to nebus galima padaryti. 

Pakeitimas 593
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą Bendrijos kredito 
įstaigų ir investicinių įmonių, jų 
darbuotojų, taip pat vartotojų ir 

2. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupę sudaro 30 narių, kurie skiriami 
užtikrinant proporcingą ES kredito įstaigų 
ir investicinių įmonių, jų darbuotojų, taip 
pat vartotojų ir bankininkystės paslaugų 
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bankininkystės paslaugų naudotojų 
atstovavimą.

naudotojų atstovavimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suderinti terminus su Lisabonos sutartyje naudojamais terminais. Dialogo vykdymas 
su pramone per Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupę padės remti tvirtą reguliavimą ES. 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupės sudėtimi turėtų būti užtikrintas sąžiningas 
bankininkystės pramonės atstovavimas (bent 20 narių, atstovaujančių finansų įstaigas) ir 
atsižvelgiama į jos įvairialypę sandarą.

Pakeitimas 594
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grupė gali sudaryti darbo grupes dėl 
techninių klausimų, į kurias gali būti 
skiriama ir daugiau ekspertų, siekiant 
užtikrinti prieigą prie būtinos techninės 
patirties.

Or. en

Pakeitimas 595
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė 
susitinka bent du kartus per metus.

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė 
susitinka bent keturis kartus per metus.

Or. en
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Pakeitimas 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė 
susitinka bent du kartus per metus.

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupė 
susitinka bent keturis kartus per metus.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų visai požiūriais užtikrinti tinkamą ir sąžiningą suinteresuotųjų šalių grupės veikimą. 

Reikėtų paaiškinti žodžio „proporcingai“ reikšmę. Turi būti užtikrintas nuolatinis 
suinteresuotųjų šalių grupės konsultavimasis ir akivaizdu, kad rengiant du susitikimus per 
metus, to nebus galima padaryti. 

Pakeitimas 597
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 598
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija užtikrina Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas.

Institucija užtikrina Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupei deramas 
sekretoriato paslaugas ir tinkamą kelionių 
ir pragyvenimo išlaidų kompensavimą bei 
išmokas už veiklos išlaidas tiems nariams, 
kurie negaudami tokios kompensacijos 
negalėtų dalyvauti. Europos biudžete taip 
pat turėtų būti numatytas tinkamas 
ekspertų centrų finansavimas, kur 
profesionalūs finansinių paslaugų 
reguliavimo ir priežiūros ekspertai galėtų 
teikti techninius patarimus išskirtinai 
pirkėjams investuotojams, MVĮ ir 
vartotojų organizacijoms, kad būtų 
sustiprintas jų indėlis į suinteresuotųjų 
šalių patariamąsias grupes.

Or. en

Pakeitimas 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos tinkamos finansinės 
kompensacijos suinteresuotųjų šalių 
grupės nariams, atstovaujantiems pelno 
nesiekiančias organizacijas.

Or. en
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Pakeitimas 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomos tinkamos finansinės 
kompensacijos suinteresuotųjų šalių 
grupės nariams, atstovaujantiems pelno 
nesiekiančias organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 601
Peter Skinner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriamas biudžetas bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupės nariams, 
kurie atstovauja pelno nesiekiančias 
organizacijas. Dėl šio biudžeto susitaria 
stebėtojų taryba ir jo turi užtekti padengti 
organizacines ir su dalyvavimu 
parengiamuosiuose posėdžiuose susijusias 
bei išorinių mokslinių tyrimų ir nuomonių 
užsakymo išlaidas.

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad suinteresuotųjų šalių grupė veiks taip, kad visos grupės 
suinteresuotosios šalys turėtų tokias pat praktines galimybes ir sąlygas prisidėti prie darbo. 
Tai reiškia, kad suinteresuotųjų šalių atstovai neturėtų remtis savo atstovaujamų organizacijų 
ištekliais, nes tokiu atveju gali susidaryti dideli darbo, kurį skirtingi atstovai iš tiesų galėtų 
nuveikti, kiekybės ir kokybės skirtumai. Tai taikoma sektoriaus darbuotojų, vartotojų, MVĮ ir 
kitiems atstovams.

Pakeitimas 602
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 603
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nariai pareigas gali eiti dvi kadencijas iš 
eilės. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 604
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Institucija teikia suinteresuotųjų šalių 
grupei visą būtiną informaciją, reikalingą 
grupės konsultacinėms užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupė informavimo požiūriu visapusiškai priklauso nuo Institucijos. Kai 
Institucija paprašo konsultacijos, ji turėtų palengvinti Suinteresuotųjų šalių grupės prieigą 
prie atitinkamos informacijos.

Pakeitimas 605
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su Institucijos 
užduotimis susijusiu klausimu, įskaitant 
bendros pozicijos pasiekimą su Europos 
priežiūros institucija (draudimo ir 
profesinių pensijų) ir Europos priežiūros 
institucija (vertybinių popierių ir rinkų) 
kaip nurodyta 42 straipsnyje, ypatingą 
dėmesį skiriant 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytoms užduotims.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotųjų šalių grupei turėtų būti suteikta galimybė tinkamai prisidėti prie sprendimų 
priėmimo, susijusio su finansiniais konglomeratais, kai toks konglomeratas turi 
bankininkystės verslą, ir su kitomis EPI vykdomomis užduotimis, tačiau didžiausias grupės 
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dėmesys turi būti sutelktas į 7 ir 8 straipsnius.

Pakeitimas 606
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su Institucijos 
užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą 
dėmesį skiriant 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytoms užduotims.

Or. en

Pakeitimas 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su Institucijos 
užduotimis susijusiu klausimu, ypatingą 
dėmesį skiriant 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytoms užduotims.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su P. Skinnerio pranešimu.
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Pakeitimas 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 609
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 610
Peter Skinner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė sprendžia dėl klausimų dėl kurių 
reikia konsultuotis ir turi galimybę daryti 
įtaką posėdžių darbotvarkei. Visi grupės 
atstovai turi galimybę padaryti indėlį. 
Galutinį sprendimą dėl siūlomos 
darbotvarkės klausimų priima 
Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė, kiekvienam suinteresuotosios 
šalies pogrupiui suteikiant teisę į 
darbotvarkę įtraukti jų siūlomus 
klausimus. Kiekvienas suinteresuotosios 
šalies pogrupis Institucijai gali laisvai 
teikti savo nuomones ir patarimus, kurie 
nebūtinai sutampa su suinteresuotųjų 
šalių grupės daugumos nuomonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Suinteresuotųjų šalių grupės narių skirtumus, grupėje bus skirtingų interesų ir 
nuomonių. Vartotojams ir kitiems naudotojams turėtų būti leidžiama savo nuomonę, kuri 
nebūtinai sutaps su suinteresuotųjų šalių grupės daugumos nuomone. Suinteresuotosioms 
šalims nesuteikus tokios teisės, kyla pavojus paralyžiuoti grupės darbą.

Pakeitimas 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suinteresuotųjų šalių grupė sprendžia dėl 
klausimų, dėl kurių reikia konsultuotis, ir 
dėl posėdžių darbotvarkės.
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Or. en

Pakeitimas 612
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė priima savo darbo tvarkos taisykles

6. Bankininkystės suinteresuotųjų šalių 
grupė, remdamasi dviejų trečdalių narių 
pritarimu, priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad greičiausiai Suinteresuotųjų šalių grupėje bus labai skirtingų 
nuomonių, labai svarbu nuo pat pradžių sukurti labai tvirtas procedūrų taisykles. Tai 
geriausiai galima pasiekti, kai toms taisyklėms pritaria bent du trečdaliai narių. Tokiu būdu 
taip pat užkertamas kelias vienos suinteresuotosios šalies grupės atstovams dominuoti 
priimant sprendimus.

Pakeitimas 613
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija užtikrina, kad bankininkystės 
sistema savo sąnaudas internalizuotų 
pagal ciklišką perspektyvą ir kad nė vienas 
pagal 10 ar 11 straipsnį priimtas 
sprendimas jokiu tiesioginiu būdu nedarytų 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. 

Or. en
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Pakeitimas 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Institucijai reikėtų suteikti privalomus įgaliojimus dėl „nacionalinių priežiūros institucijų 
nesutarimų sprendimo“ ir „sprendimų dėl kritinės padėties“.Valstybėms narėms taikomos 
apsaugos sąlygos dėl Institucijos sprendimų turėtų būti apribotos ir iš esmės suderintos su 
taisykle „laikykis arba paaiškink“. Apsaugos sąlygos neturėtų tapti galima spraga.
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Pakeitimas 616
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
t.y. einamajai priežiūrai.

Pakeitimas 617
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
6.3, 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei 
(išskyrus de minimis sumas). 

Or. en

Pagrindimas

Jei tekste bus išlaikytas 6.3. straipsnis, jo atžvilgiu turėtų būti taikomos tokios pat apsaugos 
sąlygos kaip ir dėl 10 ir 11 straipsnio. ES priežiūros sprendimai dėl ES įmonių taip pat 
aiškiai galėtų padaryti fiskalinį poveikį.
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Pakeitimas 618
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
6.3, 10 ar 11 straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

Or. en

Pagrindimas

Jei tekste bus išlaikytas 6.3. straipsnis, jo atžvilgiu turėtų būti taikomos tokios pat apsaugos 
sąlygos kaip ir dėl 10 ir 11 straipsnio. ES priežiūros sprendimai dėl ES įmonių taip pat 
aiškiai galėtų padaryti fiskalinį poveikį.

Pakeitimas 619
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija užtikrina, kad nė vienas pagal 
10, 11 ar 12a straipsnį priimtas sprendimas 
jokiu būdu nedarytų neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei. 

Or. en

Pagrindimas

Jei Parlamentas patvirtins 12a straipsnį, jo atžvilgiu taip pat turėtų būti taikomos apsaugos 
sąlygos.
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Pakeitimas 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EBI veikla poveikis valstybės fiskalinei atsakomybei negali būti daromas jokiomis 
aplinkybėmis. Siūlomu pakeitimu, siekiama sustiprinti šį principą. Įdėjus tokią išlygą į EBI 
sprendimą, institucija kiekvieną kartą svarstys ir nagrinės, ar jos sprendimas nesikerta su 
valstybės narės fiskaline atsakomybe.

Pakeitimas 621
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Institucijos veiksmais neturėtų būti varžoma valstybių narių fiskalinė nepriklausomybė.
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Pakeitimas 622
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
einamajai priežiūrai.

Pakeitimas 623
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu valstybė narė nepatvirtina pagal 
11 straipsnio 3 dalį priimto sprendimo, 
nes jis daro neigiamą įtaką jos fiskalinei 
atsakomybei, ji per mėnesį nuo pranešimo 
apie Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai praneša Institucijai, Komisijai 
ir Europos Parlamentui, kad 
kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins.

Or. en
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Pakeitimas 624
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 625
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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



PE439.986v01-00 50/68 AM\810194LT.doc

LT

Pakeitimas 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Institucijai reikėtų suteikti privalomus įgaliojimus dėl „nacionalinių priežiūros institucijų 
nesutarimų sprendimo“ ir „sprendimų dėl kritinės padėties“.Valstybėms narėms taikomos 
apsaugos sąlygos dėl Institucijos sprendimų turėtų būti apribotos ir iš esmės suderintos su 
taisykle „laikykis arba paaiškink“. Apsaugos sąlygos neturėtų tapti galima spraga.

Pakeitimas 627
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybė narė savo pranešime gali pagrįsti, 
kaip sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės yra kompetentingos nuspręsti dėl savo pačių fiskalinės atsakomybės.
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Pakeitimas 628
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju Institucijos sprendimas 
laikinai sustabdomas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
einamajai priežiūrai.

Pakeitimas 629
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša 
valstybei narei, ar patvirtina savo 
sprendimą, ar jį pakeičia arba panaikina.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
einamajai priežiūrai.
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Pakeitimas 630
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
einamajai priežiūrai.

Pakeitimas 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, neatsižvelgiant į susijusios 
valstybės narės atstovo Taryboje balsą, ne 
vėliau kaip per du mėnesius po to, kai 
Institucija informuoja valstybę narę, kaip 
nurodyta ketvirtoje pastraipoje,
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas. 
Kvalifikuotoji balsų dauguma 
apibrėžiama kaip ne mažiau nei 55 proc. 
Tarybos narių, neskaitant susijusios 
valstybės narės atstovo, tai yra ne mažiau 
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kaip keturiolika narių, atstovaujančių 
valstybes nares, kuriose gyvena ne mažiau 
kaip 65 proc. Europos Sąjungos 
gyventojų, neskaitant susijusios valstybės 
narės gyventojų.

Or. en

Pagrindimas

Narys, kuris ragina Tarybą taikyti apsaugos sąlygą, neturėtų dalyvauti priimant galutinį 
sprendimą.

Pakeitimas 632
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba balsų dauguma viename savo 
posėdžių, bet ne vėliau kaip per du 
mėnesius po to, kai Institucija informuoja 
valstybę narę, kaip nurodyta ankstesnėje 
pastraipoje nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas.

Or. en

Pakeitimas 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra panaikinti neaiškumą tai atvejais, jei Taryba per 
nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Dėl to, kad nesiimama 
veiksmų tokio svarbaus dalyko, kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė, atžvilgiu, negali 
kilti jokių neigiamų pasekmių valstybei narei. Todėl siūloma praėjus dviems mėnesiams 
Institucijos sprendimą, dėl kurio kyla klausimas, laikyti negaliojančiu, jei Taryba turėjo 
pateikti sprendimą. 

Pakeitimas 634
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 635
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Jei bus išlaikytas 23 straipsnis siekiant tam tikro valstybių narių jautrumo, šis straipsnis 
turėtų būti taikomas tik sprendimui, priimtam esant kritinei padėčiai, t.y. 10 straipsnyje 
nustatytai padėčiai, kai greičiausiai įsikiš valstybės narės, galbūt naudodamos viešuosius 
pinigus. 11 straipsnio nereikėtų įtraukti, nes tarpininkavimas būtų taikomas tik įprastu metu, 
einamajai priežiūrai.

Pakeitimas 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra panaikinti neaiškumą tai atvejais, jei Taryba per 
nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Dėl to, kad nesiimama 
veiksmų tokio svarbaus dalyko, kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė, atžvilgiu, negali 
kilti jokių neigiamų pasekmių valstybei narei. Todėl siūloma praėjus dviems mėnesiams 
Institucijos sprendimą, dėl kurio kyla klausimas, laikyti negaliojančiu, jei Taryba turėjo 
pateikti sprendimą. 

Pakeitimas 637
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia patvirtinti
Institucijos sprendimą arba nepriima 

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

sprendimo per du mėnesius, to sprendimo 
laikinas sustabdymas nedelsiant 
panaikinamas. 

Or. en

Pakeitimas 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Taryba nepriima sprendimo per du 
mėnesius, sprendimas nutraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas yra panaikinti neaiškumą tai atvejais, jei Taryba per 
nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį nepriimtų jokio sprendimo. Dėl to, kad nesiimama 
veiksmų tokio svarbaus dalyko, kaip valstybių narių fiskalinė atsakomybė, atžvilgiu, negali 
kilti jokių neigiamų pasekmių valstybei narei. Todėl siūloma praėjus dviems mėnesiams 
Institucijos sprendimą, dėl kurio kyla klausimas, laikyti negaliojančiu, jei Taryba turėjo 
pateikti sprendimą. 

Pakeitimas 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 
per tris darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir 
Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 10 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 
per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir 
Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.
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Or. en

Pagrindimas

Prastai apibrėžus valstybių narių fiskalinę atsakomybę gali kilti didelės diskusijos dėl 
aiškinimo. 

Nustačius griežtesnius laiko apribojimus sumažinsime galimybes kaip nors netinkamai 
naudoti apsaugos sąlygą.

Laiko apribojimai yra ypač svarbūs procedūrai, skirtai nustatyti galimą poveikį valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei esant kritinei padėčiai. 

Galiausiai, siūlomu pakeitimu siekiama suderinti Reglamento projektą su 2009 m. gruodžio 
1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 640
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Europos 
Sąjungos sutarties 16 straipsnio 4 dalyje 
ir Protokolo nr. 36 dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų, kuris pridedamas 
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prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3
straipsnyje, per penkias darbo dienas
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.

Or. en

Pagrindimas

Prastai apibrėžus valstybių narių fiskalinę atsakomybę gali kilti didelės diskusijos dėl 
aiškinimo. 

Nustačius griežtesnius laiko apribojimus sumažinsime galimybes kaip nors netinkamai 
naudoti apsaugos sąlygą.

Laiko apribojimai yra ypač svarbūs procedūrai, skirtai nustatyti galimą poveikį valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei esant kritinei padėčiai. 

Galiausiai, siūlomu pakeitimu siekiama suderinti Reglamento projektą su 2009 m. gruodžio 
1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 642
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apriboti pernelyg platų šios sąlygos pobūdį ir jos galiojimą suderinti su taisykle 
„laikykis arba paaiškink“. Tai yra ypač svarbu EPI nepriklausomumo požiūriu.

Pakeitimas 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su 23 straipsnio 2 dalies penktos pastraipos pakeitimu, t.y. 22 pakeitimu. 

Pakeitimas 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal 10 straipsnio 2 dalį priimamo sprendimo pobūdis yra ypatingas, nes tokie sprendimai 
priimami esant „kritinei padėčiai“. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į EBI sprendimo 
aplinkybes bei profesinį pobūdį, reikėtų įdiegti griežtesnes tokio sprendimo panaikinimo 
taisykles. Taip pat reikėtų atminti, kad tokius sprendimus paskelbti bus galima tik po to, kai 
bus paskelbta, „kad susidarė kritinė padėtis“. 
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Pakeitimas 645
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 646
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų apriboti pernelyg platų šios sąlygos pobūdį ir jos galiojimą suderinti su taisykle 
„laikykis arba paaiškink“. Tai yra ypač svarbu EPI nepriklausomumo požiūriu.

Pakeitimas 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
dešimt darbo dienų, laikoma, kad 

Jeigu Taryba nepriima sprendimo per 
penkias darbo dienas, laikoma, kad 
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Institucijos sprendimas patvirtintas. Institucijos sprendimas patvirtintas.

Or. en

Pagrindimas

Prastai apibrėžus valstybių narių fiskalinę atsakomybę gali kilti didelės diskusijos dėl 
aiškinimo. 

Nustačius griežtesnius laiko apribojimus sumažinsime galimybes kaip nors netinkamai 
naudoti apsaugos sąlygą.

Laiko apribojimai yra ypač svarbūs procedūrai, skirtai nustatyti galimą poveikį valstybių 
narių fiskalinei atsakomybei esant kritinei padėčiai. 

Galiausiai, siūlomu pakeitimu siekiama suderinti Reglamento projektą su 2009 m. gruodžio 
1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 648
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 649
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
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 
straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus 
sprendimus, Institucija praneša adresatui 

1. Prieš priimdama šiame reglamente
numatytus sprendimus, Institucija praneša 
adresatui apie ketinimą priimti sprendimą 
ir nustato terminą, per kurį adresatas gali 
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apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato 
terminą, per kurį adresatas gali pareikšti 
nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą. 

pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą, 
sudėtingumą ir galimas pasekmes. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su P. Skinnerio pranešimu.

Pakeitimas 650
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 
straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus 
sprendimus, Institucija praneša adresatui 
apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato 
terminą, per kurį adresatas gali pareikšti 
nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą. 

1. Prieš priimdama šiame reglamente
numatytus sprendimus, Institucija praneša 
adresatui apie ketinimą priimti sprendimą 
ir nustato terminą, per kurį adresatas gali 
pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą, 
sudėtingumą ir galimas pasekmes. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad nustatant laiko grafiką būtų atsižvelgta ne tik į skubumą, bet ir veiksmų 
sudėtingumą ir galimas pasekmes.

Pakeitimas 651
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdama 9 straipsnio 6 dalyje, 
10 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 11 

1. Prieš priimdama šiame reglamente
numatytus sprendimus, Institucija praneša 
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straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytus 
sprendimus, Institucija praneša adresatui 
apie ketinimą priimti sprendimą ir nustato 
terminą, per kurį adresatas gali pareikšti 
nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą. 

adresatui apie ketinimą priimti sprendimą 
ir nustato terminą, per kurį adresatas gali 
pareikšti nuomonę šiuo klausimu, visiškai 
atsižvelgdama į to klausimo skubumą, 
sudėtingumą ir galimas pasekmes. 

Or. en

Pakeitimas 652
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
kompetentingos institucijos ar finansų 
įstaigos tapatybė bei pagrindinis sprendimo 
turinys, nebent toks skelbimas 
prieštarauja teisėtiems finansinių įstaigų 
interesams, susijusiems su jų verslo 
paslaptimis, arba gali sukleti didelę riziką 
finansų rinkų tvarkingam veikimui ir 
vientisumui arba visos ar dalies Europos 
Sąjungos finansų sistemos stabilumui. 

Or. eenen

Pagrindimas

Nėra gerai atskleisti atskirų įstaigų tapatybę, kai toks atskleidimas gali prieštarauti teisėtiems 
verslo interesams ar kelti grėsmę finansų rinkoms.
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Pakeitimas 653
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Sprendimai, kuriuos Institucija priima 
pagal 9, 10 ir 11 straipsnius, skelbiami 
viešai ir juose nurodoma susijusios 
kompetentingos institucijos ar finansų 
įstaigos tapatybė bei pagrindinis sprendimo 
turinys, nebent toks skelbimas 
prieštarautų teisėtam finansų įstaigų 
interesui apsaugoti savo verslo paslaptis
arba keltų didelį pavojų visos ar dalies 
bendrijos finansų sistemos stabilumui. 

Or. en

Pakeitimas 654
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirmininkas, kuris nebalsuoja; a) pirmininkas, turintis balsavimo teisę;

Or. en
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Pakeitimas 655
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pirmininko pavaduotojas, turintis 
balsavimo teisę, kai pavaduoja 
pirmininką;

Or. en

Pakeitimas 656
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinės valdžios institucijos, 
kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas 
kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas;

b) nacionalinės valdžios institucijos, 
kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas 
kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas. Kai 
teritorijoje, kurioje už ES teisės taikymą 
yra atsakinga valstybė narė, veikia 
daugiau nei viena kompetentinga 
institucija, tų organizacijų vadovai 
bendrai atstovauja stebėtojų taryboje ir 
patys nusprendžia dėl savo bendro 
atstovavimo, įskaitant visą balsavimą 
pagal 29 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse yra daugiau nei viena nacionalinė 
institucija, atsakinga už sektorių. Kai taip yra, reikia nustatyti procesą, pagal kurį būtų 
leidžiama balsuoti tinkamiausios nacionalinės priežiūros institucijos vadovui.
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Pakeitimas 657
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nacionalinės valdžios institucijos, 
kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas 
kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas;

b) nacionalinės valdžios institucijos, 
kompetentingos prižiūrėti kredito įstaigas 
kiekvienoje valstybėje narėje, vadovas. Kai 
teritorijoje, kurioje už ES teisės taikymą 
yra atsakinga valstybė narė, veikia 
daugiau nei viena kompetentinga 
institucija, tų organizacijų vadovai 
bendrai atstovauja stebėtojų taryboje ir 
patys nusprendžia dėl savo bendro 
atstovavimo, įskaitant visą balsavimą 
pagal 29 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 658
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 
pirmininkas, du stebėtojų tarybos nariai ir 
du asmenys parinkti iš ekspertų sąrašo, 
kurį patvirtina pirmininkas. Nei vienas 
grupės narys iš stebėtojų tarybos negali 
būti nesutariančių kompetentingų 
institucijų atstovas bei negali turėti jokių 
interesų konfliktų. Grupė sprendimą 
priima paprastąja dauguma.

Or. en
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Pagrindimas

Išorės ekspertų įtraukimas į tarybą, kuri tarpininkauja pagal 11 straipsnį, yra naudingas. 
Tokių ekspertų neturėtų būti daugiau nei du, kad jie netaptų stebėtojų tarybos dauguma.

Pakeitimas 659
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nesutarimų nešališkam sprendimui 
palengvinti, kurią sudaro pirmininkas ir 
keturi stebėtojų tarybos nariai. 
Pirmininkas išrenka grupės narius iš 
stebėtojų tarybos. Nei vienas grupės narys 
iš stebėtojų tarybos negali būti 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovas bei negali turėti jokių interesų
konfliktų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išplėsti grupę, kad būtų sudarytos sąlygos priimant sprendimus išgirsti įvairesnes 
nuomones.

Pakeitimas 660
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja grupę nesutarimų 
sprendimui palengvinti, kurią sudaro 

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

pirmininkas ir du jos nariai, kurie nėra 
nesutariančių kompetentingų institucijų 
atstovai.

Or. en

Pakeitimas 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Grupės sudėtis yra suderinta ir joje 
atstovaujama visa Europos Sąjunga. 
Įgaliojimai persidengia ir taikomas 
tinkamos rotacijos susitarimas.

Or. en


