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Pakeitimas 266
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Europos Sąjungos teisės aktų taikymą, 
Institucija skelbia nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ar finansų įstaigoms skirtas 
gaires ir rekomendacijas. Kai teisės aktais 
Institucija įgaliojama rengti techninius 
standartus pagal 7 straipsnį, gaires ir 
rekomendacijas ji skelbia tik po to, kai šie 
standartai patvirtinami.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 267
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo ataskaitoje Institucija informuoja 
Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją 
apie paskelbtas gaires ir rekomendacijas. 
Institucija taip pat informuoja, kurios 
nacionalinės institucijos nesilaiko gairių 
ir rekomendacijų ir nurodo, kaip 
Institucija ketina užtikrinti, kad ateityje jų 
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būtų laikomasi.

Or. en

Pakeitimas 268
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skelbdama gaires ir rekomendacijas 
Institucija rengia atviras viešąsias 
konsultacijas su visais suinteresuotaisiais 
subjektais ir nagrinėja galimas susijusias 
sąnaudas ir naudą, vadovaudamasi gerąja 
nacionalinių institucijų patirtimi. 
Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje 
nurodytos Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pagrindimas

Atviros viešos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupės patarimai reikalingi, 
kad prieš išleidžaint gaires ir rekomendacijas būtų įvertintos galimos su tuo susijusios 
sąnaudos ir nauda. 

Pakeitimas 269
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
8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija rengia viešąsias konsultacijas 
dėl gairių ir rekomendacijų ir nagrinėja 
galimas susijusias sąnaudas ir naudą. 
Institucija taip pat prašo 22 straipsnyje 
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nurodytos Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 270
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairės ir rekomendacijos skelbiamos 
Institucijos interneto svetainėje.

Or. en

Pakeitimas 271
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 272
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 273
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 274
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 275
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
8 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Savo veiklos ataskaitoje, minimoje 32 
straipsnio 6 dalyje, Institucija informuoja 
Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją 
apie paskelbtas gaires ir rekomendacijas 
ir nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
jų nesilaiko bei kaip Institucija ketina 
užtikrinti, kad ateityje jų būtų laikomasi.

Or. en

Pakeitimas 276
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus ir taip pažeidžia 
Europos Sąjungos teisę, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų 
tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 
ir 6 dalyse. 

Or. en
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Pakeitimas 277
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija 
netaiko teisiškai privalomų teisės aktų ir 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų
arba taiko juos pažeisdama Europos 
Sąjungos teisę, visų pirma neužtikrina, kad 
finansų įstaiga atitiktų tuose teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse. 

Or. en

Pakeitimas 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų techninių standartų taikymą, Institucijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai tirti galimus pažeidimus, susijusius su jų taikymu.
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Pakeitimas 279
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vienos ar daugiau nacionalinių 
priežiūros institucijų ar Europos 
Parlamento, Komisijos, Tarybos, 
Draudimo ir perdraudimo fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba 
savo iniciatyva Institucija gali ištirti 
tariamą Europos Sąjungos teisės 
pažeidimą ar netaikymą, pranešusi apie tai 
susijusiai nacionalinei priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
nacionalinė priežiūros institucija per 
dešimt darbo dienų neužtikrino Europos 
Sąjungos teisės laikymosi, Institucija 
priima sprendimą, kuriame nustato, kaip 
teisingai turi būti taikomas teisės aktas, 
dėl kurio taikymo Institucija pradėjo 
tyrimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį tikrumą įgyvendinant bendras 
ES priežiūros taisykles, Institucijai turi būti suteikta teisė imtis priemonių dėl bet kokių 
galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų. Be to, priėmus siūlomus pakeitimus nereikės 
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nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes pakeitimais nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta 
tvarka, pagal kurią leidžiamą nacionalinėms institucijoms ištaisyti pažeidimą, per vieną 
mėnesį įvykdžius Europos bankininkystės institucijos rekomendaciją.

Pakeitimas 281
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
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją 
pagal 3 dalį, nacionalinė priežiūros 
institucija per dešimt darbo dienų
neužtikrino Europos Sąjungos teisės 
laikymosi, Institucija priima sprendimą, 
kuriuo nacionalinei priežiūros institucijai 
būtų nurodyta imtis reikalingų veiksmų, 
kad būtų laikomasi Europos Sąjungos
teisės. 

Or. en

Pakeitimas 282
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
nacionalinė priežiūros institucija per 
dvidešimt darbo dienų neužtikrino 
Bendrijos teisės laikymosi, Komisija, 
gavusi Institucijos pranešimą arba savo 
iniciatyva gali paskelbti oficialią 
nuomonę, kurioje nacionalinei priežiūros 
institucijai būtų nurodyta imtis reikalingų 
veiksmų, kad būtų laikomasi Europos 
Sąjungos teisės.
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Or. en

Pakeitimas 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį tikrumą įgyvendinant bendras 
ES priežiūros taisykles, Institucijai turi būti suteikta teisė imtis priemonių dėl bet kokių 
galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų. Be to, priėmus siūlomus pakeitimus nereikės 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes pakeitimais nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta 
tvarka, pagal kurią leidžiama nacionalinėms institucijoms ištaisyti pažeidimą, per vieną 
mėnesį įvykdžius Europos bankininkystės institucijos rekomendaciją.

Pakeitimas 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį tikrumą įgyvendinant bendras 
ES priežiūros taisykles, Institucijai turi būti suteikta teisė imtis priemonių dėl bet kokių 
galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų. Be to, priėmus siūlomus pakeitimus nereikės 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes pakeitimais nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta 
tvarka, pagal kurią leidžiama nacionalinėms institucijoms ištaisyti pažeidimą, per vieną 
mėnesį įvykdžius Europos bankininkystės institucijos rekomendaciją.

Pakeitimas 286
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
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir nacionalinės priežiūros 
institucijos pateikia Komisijai visą būtiną 
informaciją. 

Nacionalinės priežiūros institucijos 
pateikia Institucijai visą būtiną 
informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį tikrumą įgyvendinant bendras 
ES priežiūros taisykles, Institucijai turi būti suteikta teisė imtis priemonių dėl bet kokių 
galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų. Be to, priėmus siūlomus pakeitimus nereikės 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes pakeitimais nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta 
tvarka, pagal kurią leidžiama nacionalinėms institucijoms ištaisyti pažeidimą, per vieną 
mėnesį įvykdžius Europos bankininkystės institucijos rekomendaciją.

Pakeitimas 288
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
9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir nacionalinės priežiūros 
institucijos pateikia Komisijai visą būtiną 
informaciją. 

Nacionalinės priežiūros institucijos 
pateikia Institucijai visą būtiną 
informaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 289
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti teisinį tikrumą įgyvendinant bendras 
ES priežiūros taisykles, Institucijai turi būti suteikta teisė imtis priemonių dėl bet kokių 
galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų.
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Pakeitimas 291
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
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 292
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 293
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
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Pakeitimas 295
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 296
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą. 

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą oficialią nuomonę. 

Or. en
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Pakeitimas 297
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
9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos
pagal 4 dalį priimtą sprendimą. 

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį 
priimtą sprendimą. 

Or. en

Pakeitimas 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos
pagal 4 dalį priimtą sprendimą. 

Institucijos sprendimas atitinka pagal 4 dalį 
priimtą sprendimą. 

Or. en

Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Pakeitimas 299
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
9 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai institucija, kuriai skirtas sprendimas, 
atsisako laikytis Europos Sąjungos teisės 
nuostatų arba konkretaus Institucijos 
priimto sprendimo, Institucija gali kreiptis 
į nacionalinius teismus dėl bylos iškėlimo, 
taip pat su prašymu taikyti laikinąją 
apsaugos priemonę.

Or. en

Pakeitimas 300
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas teisines ar teismo proceso išlaidas, 
patirtas dėl pirmoje pastraipoje aprašytos 
procedūros, už Instituciją dengia 
Komisija. 

Or. en

Pakeitimas 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pagal 6 dalį priimti sprendimai tam 
tikrais atvejais taikomi visoms 
atitinkamoms finansų įstaigoms, 
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vykdančioms veiklą reikalavimų 
nesilaikančioje jurisdikcijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas, Institucijos priimtas atskiras, finansų įstaigai 
skirtas sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems rinkos dalyviams, vykdantiems 
veiklą atitinkamoje valstybėje narėje vietos ar tarptautiniu mastu. Kompetentingos institucijos 
veiksmams turėtų būti taikomas principas „vykdyk arba pasiaiškink“, siekiant užtikrinti, kad 
Institucijos sprendimai būtų vykdomi, ne tik prie jų derinamasi.

Pakeitimas 302
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Imdamosi veiksmų dėl klausimų, dėl kurių 
priimta oficiali nuomonė pagal 4 dalį arba 
sprendimas pagal 6 dalį, kompetentingos 
institucijos laikosi tos oficialios nuomonės 
ar vykdo sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Imdamosi veiksmų dėl klausimų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, 
nacionalinės priežiūros institucijos vykdo 
tą sprendimą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas, Institucijos priimtas atskiras, finansų įstaigai 
skirtas sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems rinkos dalyviams, vykdantiems 
veiklą atitinkamoje valstybėje narėje vietos ar tarptautiniu mastu. Kompetentingos institucijos 
veiksmams turėtų būti taikomas principas „vykdyk arba pasiaiškink“, siekiant užtikrinti, kad 
Institucijos sprendimai būtų vykdomi, ne tik prie jų derinamasi.

Pakeitimas 304
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pagal 6 dalį priimti sprendimai 
taikomi visoms atitinkamoms finansų 
įstaigoms, vykdančioms veiklą 
reikalavimų nesilaikančioje jurisdikcijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti visiems vienodas sąlygas ir užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą, Institucijos 
priimtas atskiras, finansų įstaigai skirtas sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems 
rinkos dalyviams, vykdantiems veiklą atitinkamoje valstybėje narėje vietos ar tarptautiniu 
mastu.

Pakeitimas 305
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
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Šioje ataskaitoje Institucija nurodo, 
kurios nacionalinės institucijos ir finansų
įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse nurodytų 
sprendimų. 

Or. en
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Pakeitimas 306
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis
Veiksmai kritinės padėties atvejais

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 308
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
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, ESRV savo 
iniciatyva arba gavusi Institucijos, Europos 
Parlamento, Tarybos ar Komisijos
prašymą gali paskelbti įspėjimą, kad 
susidarė kritinė padėtis, po kurio 
Institucija, neprivalėdama įvykdyti jokių 
kitų reikalavimų, įgyja teisę priimti 3 
dalyje nurodytus atskirus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 309
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 310
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 311
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 312
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 313
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paskelbusi įspėjimą, ESRV 
nedelsdama tuo pačiu metu apie tai 
praneša Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai ir Institucijai.

Or. en

Pakeitimas 315
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu ESRV paskelbė įspėjimą pagal 1 
dalį arba jei Europos Parlamentas, 
Taryba arba Komisija savo iniciatyva arba 
gavę Institucijos ar valstybės narės 
prašymą priima sprendimą, kad susidarė 
panašios arba pateisinančios aplinkybės, 
kurioms esant nacionalinės institucijos 
privalo imtis suderintų veiksmų dėl 
nepageidaujamų pokyčių, kurie gali 
sukelti didelį pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
Europos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Institucija gali,
neprivalėdama įvykdyti jokių kitų 
reikalavimų, priimti atskirus sprendimus 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus, kad išspręstų problemas, susijusias 
su bet kokia rizika, galinčia kelti pavojų 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, užtikrindama finansų 
įstaigų ir nacionalinių priežiūros institucijų 
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atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu ESRV mano, kad nacionalinės 
institucijos privalo imtis suderintų 
veiksmų dėl nepageidaujamų pokyčių,
galinčių kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
Institucija priima atskirus sprendimus, 
kuriais reikalaujama, kad kompetentingos 
institucijos dėl tokių pokyčių imtųsi 
būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, užtikrindama 
finansų įstaigų ir nacionalinių priežiūros 
institucijų atitiktį tuose teisės aktuose 
nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti vieną bendrą ES finansinių paslaugų rinką, reikia suderintų veiksmų galimos 
kritinės padėties atveju, nes vienoje valstybėje narėje kilusi krizė gali greitai išplisti į kitas 
valstybes. Todėl būtina išaiškinti, kad Institucijos teisė priimti sprendimus, tiesiogiai taikomus 
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, patenka į Institucijos kaip nacionalinių 
veiksmų tarpininkės ir koordinatorės kompetenciją.
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Pakeitimas 317
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
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 318
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
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priežiūros institucijų atitiktį tuose teisės 
aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 319
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 320
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija priėmė sprendimą pagal 
1 dalį, Institucija gali priimti atskirus
sprendimus, kuriais reikalaujama, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
būtinų veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 

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

dalyje nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika, 
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų įstaigų ir nacionalinių 
priežiūros institucijų atitiktį tuose teisės 
aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 321
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos Europos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, 
Institucija aktyviai tarpininkauja ir, 
prireikus, koordinuoja atitinkamų 
nacionalinių kompetentingų priežiūros 
institucijų veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 322
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui 
arba visos Europos Sąjungos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, 
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Institucija aktyviai tarpininkauja ir, 
prireikus, koordinuoja atitinkamų 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 323
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taryba atitinkamais intervalais, bet ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį, peržiūri 
pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir, 
pasibaigus kritinei padėčiai, nedelsdama 
apie tai paskelbia. 

Or. en

Pakeitimas 324
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taryba atitinkamais intervalais, bet ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį, peržiūri 
pagal 1 dalį priimtą sprendimą ir, 
pasibaigus kritinei padėčiai, nedelsdama 
apie tai paskelbia. 

Or. en
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Pakeitimas 325
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl EDPPI teisės priimti tiesiogiai finansų įstaigoms taikomas priemones finansų įstaigoms 
gali tekti spręsti dilemą, ko klausyti – nacionalinės nuolatinę priežiūrą vykdančios institucijos 
ar Institucijos. Siekiant išvengti teisinio netikrumo, visi sprendimai bendrovėms turi būti 
skiriami per nacionalinę priežiūros instituciją. 

Pakeitimas 326
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
nacionalinė priežiūros institucija 
neįvykdo 2 dalyje nurodyto Institucijos 
sprendimo per toje dalyje nustatytą 
laikotarpį, Institucija, jeigu atitinkami 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 

Išbraukta.



AM\811328LT.doc 35/68 PE439.921v02-00

LT

reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų 
įstaigoms, gali priimti atskirą finansų 
įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų 
pagal tuos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 327
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl EDPPI teisės priimti tiesiogiai finansų įstaigoms taikomas priemones finansų įstaigoms 
gali tekti spręsti dilemą, ko klausyti –nacionalinės nuolatinę priežiūrą vykdančios institucijos 
ir Institucijos. Siekiant išvengti teisinio netikrumo, visi sprendimai bendrovėms turi būti 
skiriami per nacionalinę priežiūros instituciją. 
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Pakeitimas 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė 
priežiūros institucija neįvykdo 2 dalyje 
nurodyto Institucijos sprendimo per toje 
dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, 
vadovaudamasi 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais teisės aktais, priima atskirą 
finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų 
pagal tuos teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vienos bendros ES rinkos stabilumo, atskirų, tiesiogiai finansų įstaigoms taikomų 
sprendimų, priimamų susidarius kritinei padėčiai, taikymo sritis neturėtų būti ribojama.

Pakeitimas 329
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
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
nacionalinė priežiūros institucija neįvykdo 
2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali 
priimti atskirą finansų įstaigai skirtą 

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė 
priežiūros institucija neįvykdo 2 dalyje 
nurodyto Institucijos sprendimo per toje 
dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, 
laikydamasi atitinkamų 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimų, 
priima atskirą finansų įstaigai skirtą 
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sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi 
savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi 
savo įpareigojimų pagal tuos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 330
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
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė 
priežiūros institucija neįvykdo Institucijos 
sprendimo, Institucija, laikydamasi 
atitinkamų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų
teisės aktų reikalavimų, priima atskirą 
finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų 
pagal tuos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 331
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
 10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai institucija, kuriai skirtas 
sprendimas, atsisako laikytis Europos 
Sąjungos teisės nuostatų arba konkretaus 
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Institucijos priimto sprendimo, Institucija 
gali kreiptis į nacionalinius teismus dėl 
bylos iškėlimo, taip pat su prašymu taikyti 
laikinąją apsaugos priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sustiprinti Institucijos galią, kaip siūloma S. Giegoldo pranešime.

Pakeitimas 332
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bet kokie veiksmai, kurių nacionalinės 
priežiūros institucijos imasi dėl faktų, dėl 
kurių priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 
dalį, turi atitikti tuos sprendimus. 
Kompetentingos institucijos raštu 
paaiškina ESRV ir Institucijai neatitikimo 
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priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų taikomas principas „vykdyk arba pasiaiškink“, susidarius kritinei padėčiai 
kompetentingos nacionalinės institucijos būtų skatinamos vykdyti Institucijos sprendimus.

Pakeitimas 334
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija reguliariai arba EPI, ESRV 
ar Tarybos prašymu peržiūri šį 
sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad ir EPI galėtų imtis iniciatyvos nustatyti, kad susidarė kritinė padėtis. 

Pakeitimas 335
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
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ESRV savo iniciatyva arba 
Institucijos, Europos Parlamento, 
Tarybos ar Komisijos prašymu peržiūri 1 
dalyje nurodytą sprendimą.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti Institucijai, Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai teisę 
prašyti peržiūrėti sprendimą dėl kritinės padėties paskelbimo.

Pakeitimas 336
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
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ESRV reguliariai arba Europos 
Parlamento ar Institucijos prašymu 
peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 337
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ESRV priėmus sprendimą pagal 1 
dalį, ESRV reguliariai arba Institucijos, 
Europos Parlamento, Tarybos ar 
Komisijos prašymu peržiūri šį sprendimą 
ir, pasibaigus kritinei padėčiai, apie tai 
paskelbia.

Or. en

Pagrindimas

Reikia ne tik akylai stebėti, ar nesusidarė kritinė padėtis pagal 10 straipsnį, bet ir įgalioti 
ESRV paskelbti, kad kritinė padėtis pasibaigė. 
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Pakeitimas 338
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
10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Savo ataskaitoje Institucija nurodo 
atskirus nacionalinėms institucijoms ir 
finansų įstaigoms skirtus sprendimus, 
priimtus pagal 3 ir 4 dalis. 

Or. en

Pakeitimas 339
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Kai, susidarius kritinei padėčiai, veiksmų 
reikia imtis nedelsiant, nelaukiant ESRV 
sprendimo, Institucija gali priimti 
sprendimus, skirtus visoms finansų 
įstaigoms ir taikomus joms tiesiogiai. Apie 
šias neatidėliotinas priemones nedelsiant 
pranešama ESRV. Jei ESRV per 15 dienų 
nuo šio pranešimo nepatvirtina, kad 
kritinė padėtis susidarė, šios priemonės 
nebegalioja. 

Or. en

Pagrindimas

Gali nutikti, kad priemonių teks imtis iš karto, nelaukiant, kol bus įvykdyta visa ESRV 
sprendimo priėmimo procedūra. Todėl tikslinga leisti EPI priimti neatidėliotinus sprendimus, 
nustatant sąlygą, kad apie juos bus nedelsiant informuojama ESRV, kad jie galios ne ilgiau 
nei dvi savaitės arba kol ESRV patvirtins, kad kritinė padėtis susidarė. 
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Pakeitimas 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose numatytais 
atvejais, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
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susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka. susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka. 1 
sakinys negalioja, jei pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytus teisės aktus teisė priimti 
lemiamą sprendimą priklauso grupės 
priežiūros institucijai.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje „Mokumas II“ numatoma stiprinti grupės priežiūros instituciją. Šiai institucijai 
taip pat buvo suteikta teisė priimti lemiamą sprendimą dėl pritarimo vidiniam modeliui 
grupių lygmeniu, jei „kolegijoje“ sprendimas nepriimamas. Grupės priežiūros institucija yra 
atsakinga už priežiūrą grupės lygmeniu. Tokios aiškios pareigos prisiimti atsakomybę 
nereikėtų susilpninti mechanizmu, pagal kurį nepatenkintos nacionalinės įstaigos galėtų 
kreiptis į Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI), kad būtų priimtas 
priešingas sprendimas.

Pakeitimas 342
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, ir nepriskiria galutinės 
atsakomybės grupės priežiūros 
institucijai, Institucija savo iniciatyva arba 
vienos ar daugiau susijusių nacionalinių 
priežiūros institucijų prašymu gali imtis 
iniciatyvos ir padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en
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Pagrindimas

Kai sektorių teisės aktuose, pvz., pagal direktyvą „Mokumas II“, galutinė atsakomybė jau 
priskirta grupės priežiūros institucijai, svarbu aiškiai nustatyti, kad šie teisės aktai yra 
viršesni už EPI įgaliojimus. Jei būtų kitaip, būtų neaišku, kas yra viršesni – sektorių teisės 
aktai ar EPI įgaliojimai, kurie visgi kyla iš sektorių teisės aktų.

Pakeitimas 343
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose nustatytais 
atvejais, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 344
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 

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

pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, ir nepriskiria galutinės 
atsakomybės grupės priežiūros
institucijai, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Jei Europos priežiūros institucijos priimtų tiesiogiai finansų įstaigoms taikomas priemones, 
finansų įstaigoms gali tekti spręsti dilemą, ko klausyti – nacionalinės nuolatinę priežiūrą 
vykdančios institucijos ir Europos priežiūros institucijos. Dėl to bendrovėms gali tekti mėginti 
vykdyti prieštaringus ir (arba) nenuoseklius sprendimus. Siekiant išvengti teisinio netikrumo, 
visi sprendimai bendrovėms turi būti skiriami per nacionalinę priežiūros instituciją. 

Pakeitimas 345
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
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, Institucija savo iniciatyva arba 
vienos ar daugiau susijusių nacionalinių 
priežiūros institucijų prašymu gali imtis 
iniciatyvos ir padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.
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Or. en

Pakeitimas 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje 
nustatytų įgaliojimų, jeigu nacionalinė 
priežiūros institucija nesutinka su kitos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu 
tose srityse, kuriose pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytus teisės aktus reikalaujama 
daugiau kaip vienos valstybės narės 
nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo ir nesuteikia 
galutinės atsakomybės grupės priežiūros 
institucijai, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. it

Justification

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Pakeitimas 347
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
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, Institucija savo iniciatyva arba 
vienos ar daugiau susijusių nacionalinių 
priežiūros institucijų prašymu imasi 
iniciatyvos padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo, Institucija vienos ar daugiau 

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

trečdalio bendradarbiauti įsipareigojusių
nacionalinių priežiūros institucijų prašymu 
gali padėti institucijoms pasiekti susitarimą 
2 dalyje nustatyta tvarka. 

Or. de

Pagrindimas

2009 m. priimtoje direktyvoje „Mokumas II“ numatoma stiprinti labai gerai su padėtimi 
susipažinusią grupės priežiūros instituciją. Grupės priežiūros institucija yra atsakinga už 
priežiūrą grupės lygmeniu. Tokios aiškios pareigos prisiimti atsakomybę nereikėtų susilpninti 
mechanizmu, pagal kurį nepatenkintos nacionalinės įstaigos galėtų kreiptis į Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI), kad būtų priimtas priešingas sprendimas.

Pakeitimas 349
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu nacionalinė priežiūros 
institucija nesutinka su kitos nacionalinės 
priežiūros institucijos veiksmų tvarka ar 
turiniu arba neveikimu tose srityse, kuriose 
pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo, 
koordinavimo ar bendro sprendimų 
priėmimo ir nesuteikia galutinės 
atsakomybės grupės priežiūros 
institucijai, Institucija vienos ar daugiau 
susijusių nacionalinių priežiūros institucijų 
prašymu gali padėti institucijoms pasiekti 
susitarimą 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. it

Pakeitimas 350
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
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios nacionalinės priežiūros 
institucijos nesusitaria, Institucija priima 
atitinkamas kompetentingoms 
institucijoms privalomą sprendimą pagal 
29 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą 
išspręsti nesutarimą ir pareikalauti 
išspręsti klausimą pagal Europos 
Sąjungos teisę.

Or. en

Pakeitimas 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios nacionalinės priežiūros 
institucijos nesusitaria, Institucija gali 
priimti atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms privalomą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių 
veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų 
klausimui išspręsti siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Europos Sąjungos teisės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią priežiūrą ir teisinį tikrumą bei didinti pasitikėjimą 
priežiūros srityje, Institucijos sprendimai dėl nesutarimų sprendimo turėtų būti privalomi
tiems, kam jie skirti. ES teisės aktuose neleidžiama Institucijai suteikti teisę veikti savo 
nuožiūra. Todėl Institucijos galia spręsti nesutarimus dėl priežiūros negali būti vykdoma 
„pagal“ Bendrijos teisę. Veikiau jos galiomis spręsti nesutarimus reikėtų užtikrinti, kad būtų 
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laikomasi ES teisės. 

Pakeitimas 352
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios nacionalinės priežiūros 
institucijos nesusitaria, Institucija gali 
priimti sprendimą, kuriuo pareikalautų, kad 
jos imtųsi konkrečių veiksmų arba 
susilaikytų nuo veiksmų klausimui išspręsti 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Europos Sąjungos teisės.

Or. en

Pakeitimas 353
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 354
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
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu nacionalinė 
priežiūros institucija nevykdo Institucijos 
sprendimo, taigi neužtikrina, kad finansų 
įstaiga laikytųsi reikalavimų, kurie jai 
tiesiogiai taikomi pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytus teisės aktus, Institucija 
priima finansų įstaigai skirtą atskirą 
sprendimą, kuriuo pareikalauja imtis 
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi 
įsipareigojimų pagal Bendrijos teisę. 

Or. en

Pakeitimas 355
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
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija prisidės skatinant ir stebint 
veiksmingą, efektyvų ir nuoseklų 
Direktyvoje 2006/48/EB nurodytų 
priežiūros institucijų kolegijų veikimą ir 
Europos Sąjungos teisės taikymo 
kolegijose darną.

Or. en
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Pakeitimas 356
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendradarbiaudama su priežiūros 
institucijų kolegijose veikiančiomis 
priežiūros institucijomis, Institucija 
nustato ir atitinkamai renka iš nacionalinių 
priežiūros institucijų visą svarbią 
informaciją, kad palengvintų tų kolegijų 
darbą.

3. Institucija padeda priežiūros institucijų 
kolegijose veikiančioms priežiūros 
institucijoms nustatyti ir atitinkamai rinkti 
iš nacionalinių priežiūros institucijų visą 
svarbią informaciją, kad palengvintų tų 
kolegijų darbą. Institucija paiso visų 
esamų nacionalinių kompetentingų 
institucijų ir trečiųjų šalių priežiūros 
institucijų susitarimų, atsižvelgdama į 
tarptautinių kolegijų pagrindines krizių 
valdymo grupes, kurios turi visišką 
prieigą prie informacijos. Institucija yra 
krizių valdymo grupių narė.

Or. en

Pakeitimas 357
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji sukuria ir tvarko centrinę sistemą, kad 
priežiūros institucijų kolegijose 
veikiančios nacionalinės priežiūros 
institucijos galėtų naudotis tokia 
informacija.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 358
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
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija gali skelbti techninius 
standartus, gaires ir rekomendacijas 
pagal 7 ir 8 straipsnius, siekdama 
suderinti priežiūros sistemos veikimą ir 
priežiūros institucijų kolegijų sukauptą 
gerąją patirtį.

Or. en

Pakeitimas 359
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Naujos Institucijos, vykdydamos 
teisiškai privalomą tarpininko funkciją, 
turėtų 11 straipsnyje nustatyta tvarka 
spręsti nacionalinių kompetentingų 
institucijų tarpusavio nesutarimus.

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų turėti teisę 11 straipsnyje nustatyta tvarka spręsti tarp dviejų priežiūros 
institucijų (iškilusius) nesutarimus.
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Pakeitimas 360
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
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Naujos Institucijos, vykdydamos 
teisiškai privalomą tarpininko funkciją, 
turėtų 11 straipsnyje nustatyta tvarka 
spręsti nacionalinių priežiūros institucijų 
tarpusavio nesutarimus. Tarpvalstybiniu 
mastu veikiančios įstaigos priežiūros 
institucijoms nepavykus susitarti, 
Institucija turėtų būti įgaliota priimti 
atitinkamai įstaigai tiesiogiai skirtus 
priežiūros sprendimus. 

Or. en

Pakeitimas 361
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Europos Sąjungos mastu veikiančių 

finansų įstaigų priežiūra
Nacionalinės institucijos vykdo išmintingą 
Europos Sąjungos mastu veikiančių 
finansų įstaigų priežiūrą. 
Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia didžiosioms įstaigoms skirtą 
informacijos šabloną, kad būtų užtikrintas 
patikimas jų sisteminės rizikos valdymas.
Siekdama apsaugoti Europos 
indėlininkus, Institucija padeda geriau 
koordinuoti visoje Europos Sąjungoje 
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veikiančias indėlių garantijų schemas.

Or. en

Pakeitimas 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Institucijos raida

Institucija tobulina savo veiklą pagal 
Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu 
pripažintą gerąją patirtį. Vienas iš būdų –
įsteigti naują Institucijos vykdomos 
tiesioginės priežiūros lygį. Siekiant 
išvengti tarptautinių iškraipymų ir 
sustiprinti Europos finansų priežiūros 
sistemą, reikia nuodugniai įvertinti ir 
apsvarstyti galimybę įvesti tiesioginę 
priežiūrą, siekiant padidinti didelių 
finansų įstaigų, kurių daugelis vykdo 
veiklą įvairiose pasaulio vietose ir 
Europos Sąjungoje, priežiūros naudą. Tai 
visų pirma taikoma toms didelėms finansų 
įstaigoms, kurios teikia didmenines 
bankines paslaugas ir vykdo kitokią 
veiklą, galinčią kelti sisteminę riziką 
vidaus rinkai, ir toms sisteminėms finansų 
įstaigoms, kurios apibrėžtos ir išskirtos 
tarptautiniu lygmeniu. Šis klausimas 
turėtų būti nuodugniau išnagrinėtas 
atliekant pirmą šio reglamento peržiūrą 
pagal 66 straipsnį, kuri turėtų būti atlikta 
ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
nuo jo įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 363
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
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Europos Sąjungos mastu veikiančių 

finansų įstaigų priežiūra
1. Nacionalinės institucijos vykdo 
išmintingą Europos Sąjungos mastu 
veikiančių finansų įstaigų priežiūrą 
veikdamos kaip Institucijos atstovės ir 
laikydamosi jos nurodymų, siekdamos 
užtikrinti, kad tos pačios priežiūros 
taisyklės būtų taikomos visoje Europos 
Sąjungoje. 
2. Institucija savo parengtą priežiūros 
taisyklių projektą pateikia Komisijai ir tuo 
pačiu metu Europos Parlamentui bei 
Tarybai. Komisija priežiūros taisyklių 
projektą tvirtina 7 arba 8 straipsnyje 
nustatyta tvarka.
3. Priežiūros institucijų valdyba 29 
straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka priima 
sprendimą, kuriame nurodomos didžiosios 
Europos Sąjungos mastu veikiančios 
draudimo įstaigos. Nustatant kriterijus, 
pagal kuriuos atrenkamos tokios finansų 
įstaigos, atsižvelgiama į Finansų 
stabilumo valdybos, Tarptautinio valiutos 
fondo ir Tarptautinių atsiskaitymų banko 
nustatytus kriterijus.
4. Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba, 
parengia didžiosioms draudimo įstaigoms 
skirtą informacijos šabloną, kad būtų 
užtikrintas patikimas jų sisteminės rizikos 
valdymas. 
5. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos 
mastu veikiančių draudimo įstaigų bendrą 
atsakomybę, ginti Europos Sąjungos 
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draudėjus ir naudos gavėjus bei sumažinti 
sisteminės finansų rizikos kainą mokesčių 
mokėtojams, įkuriama Europos draudimo 
garantijų schema (toliau – schema). Ši 
schema bus naudinga su sunkumais 
susidūrusioms Europos Sąjungos finansų 
įstaigoms, kai tie sunkumai gali pakenkti 
vienos bendros Europos Sąjungos finansų 
rinkos finansiniam stabilumui. Schema 
finansuojama iš šių įstaigų įnašų. Šie 
įnašai pakeis įnašus, kurie šiuo metu 
mokami panašioms draudimo garantijų 
schemoms. 
6. Kai iš draudikų įnašų sukauptų išteklių 
nepakanka krizei išspręsti, Schemos 
išteklius galima padidinti skolinantis.
Išskirtinėmis aplinkybėmis valstybės narės 
gali prisidėti prie skolinimosi schemai per 
garantijas ir už mokestį, atitinkantį 
prisiimtą riziką. Šias garantijas valstybės 
narės dalijasi pagal 7 dalyje nustatytus 
kriterijus.
7. Kai, išskirtinėmis aplinkybėmis ir kilus 
sisteminei krizei, viena ar daugiau
institucijų patiria nesėkmę, o turimų 
išteklių nepakanka, paveiktosios valstybės 
narės su šia našta tvarkosi pagal tinkamai 
pakoreguotame susitarimo memorandume 
(SM) nustatytus principus. 
8. Narystė schemoje joje dalyvaujančioms 
Europos Sąjungos finansų įstaigoms 
pakeičia narystę esamose nacionalinėse 
draudimo garantijų schemose. Schemą 
administruoja Europos priežiūros 
institucijos (Draudimo ir profesinių 
pensijų fondų) penkeriems metams 
skiriama valdyba. Valdybos nariai 
renkami iš nacionalinių institucijų 
darbuotojų. Schemai įkuriama ir 
Konsultacinė valdyba, kuri sudaroma iš 
schemoje dalyvaujančių draudimo 
bendrovių.

Or. en
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Pakeitimas 364
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
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Europos Sąjungos mastu veikiančių 

finansų įstaigų priežiūra
1. Europos Sąjungos mastu veikiančių 
finansų įstaigų priežiūros srityje 
Institucija atlieka vadovaujančios 
kompetentingos institucijos vaidmenį. Jos 
veikia per nacionalines kompetentingas
institucijas, kurios atlieka deleguotosios 
institucijos vaidmenį. 
2. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 7 a – 7 d straipsnius, kuriuose 
apibrėžia Europos Sąjungos mastu 
veikiančių finansų įstaigų savybes. Šie 
teisės aktai – tai sprendimai, kuriuose 
pateikiamas sąrašas institucijų, laikomų 
Europos Sąjungos mastu veikiančiomis 
finansų įstaigomis. 
3. Finansų įstaigos prie šios institucijų 
kategorijos priskiriamos pagal šiuos ir 
kitus kriterijus: jų rinkos dalį valstybėse 
narėse, kuriose jos vykdo veiklą, visą jų 
valdomą turtą, turimą viso Europos 
Sąjungos turto rinkos dalį ir ES arba ne 
ES valstybėse registruotus savininkus.
Jei tokios finansų įstaigos veiklą vykdo 
keliuose sektoriuose, Europos priežiūros 
institucija (Jungtinis komitetas) 
sprendžia, kuri Institucijos dalis atliks 
vadovaujančios kompetentingos 
institucijos vaidmenį.

Or. en
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Pakeitimas 365
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
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų 

įstaigų priežiūra
1. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos 
mastu veikiančių finansų įstaigų bendrą 
atsakomybę, ginti Europos Sąjungos 
indėlininkų interesus ir sumažinti 
sisteminės finansų rizikos kainą mokesčių 
mokėtojams, įkuriamas Europos 
finansinės apsaugos fondas (toliau –
Fondas). Fondas bus naudingas su 
sunkumais susidūrusioms Europos 
Sąjungos finansų įstaigoms, kai tie 
sunkumai gali pakenkti vienos bendros 
Europos Sąjungos finansų rinkos 
finansiniam stabilumui. Fondas 
finansuojamas iš šių įstaigų įnašų. Šie 
įnašai gali pakeisti į panašius 
nacionalinius fondus mokamus įnašus.
2. Kai iš rinkos dalyvių įnašų sukauptų 
išteklių nepakanka krizei išspręsti, fondo 
išteklius galima padidinti skolinantis. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis valstybės narės 
gali prisidėti prie skolinimosi fondui per 
garantijas ir už mokestį, atitinkantį 
prisiimtą riziką. Šias garantijas valstybės 
narės dalijasi pagal 3 dalyje nustatytus 
kriterijus.
3. Kai, ypatingomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir kilus sisteminei krizei, 
viena ar daugiau institucijų patiria 
nesėkmę, o turimų išteklių nepakanka, 
paveiktosios valstybės narės su šia našta 
tvarkosi atsižvelgdamos į šiuos kriterijus: 
krizės ekonominį poveikį paveiktosioms 
valstybėms narėms ir indėliams, turtą, 
paveiktųjų įstaigų pajamų srautų 
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pasiskirstymą.
4. Narystė fonde jame dalyvaujančioms 
Europos Sąjungos finansų įstaigoms 
pakeičia narystę esamose nacionalinėse 
schemose. Fondą administruoja Europos 
priežiūros institucijos (Vertybinių 
popierių ir rinkų) penkeriems metams 
skiriama valdyba. Valdybos nariai 
renkami iš nacionalinių institucijų 
darbuotojų. Fondui įkuriama ir 
Konsultacinė valdyba, kuri sudaroma iš 
fonde dalyvaujančių finansų įstaigų.

Or. en

Pakeitimas 366
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės priežiūros institucijos gali 
dvišaliu susitarimu perduoti užduotis ir 
pareigas kitoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms. 

1. Valstybės narės suteikia teisę 
kompetentingoms institucijoms dvišaliu 
susitarimu ir įvykdžius šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas perduoti užduotis ir 
pareigas kitoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms. Valstybės narės gali 
nustatyti kitas konkrečias sąlygas, kurios 
turi būti įvykdytos prieš jų 
kompetentingoms institucijoms sudarant 
tokius susitarimus, ir gali nustatyti, kokios 
užduotys ir pareigos gali būti perduotos, 
kad būtų užtikrinta veiksminga 
tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų 
įstaigų ir jų grupių priežiūra.

Or. en
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Pakeitimas 367
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nacionalinės priežiūros institucijos gali 
dvišaliu susitarimu perduoti užduotis ir 
pareigas kitoms nacionalinėms priežiūros 
institucijoms. 

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

Or. en

Pakeitimas 368
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 369
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija palengvina užduočių ir 
pareigų perdavimą tarp nacionalinių 
priežiūros institucijų, nustatydama užduotis 

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

nustatydama užduotis ir pareigas, kurios 
gali būti perduotos arba vykdomos bendrai, 
ir skatindama vadovautis gerąja patirtimi. 

Or. en

Pakeitimas 370
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perdavus pareigas, perskirstoma 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės 
aktuose nustatyta kompetencija. Pareigų 
perdavimui, pareigų vykdymo užtikinimui 
ir administraciniam bei teisminiam 
procesui dėl perduotų pareigų taikoma 
deleguotosios institucijos jurisdikcijos 
teisė.

Or. en

Justification

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Pakeitimas 371
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija, pasitelkdama tinkamas 
priemones, skelbia visus nacionalinių
priežiūros institucijų sudarytus perdavimo 
susitarimus, kad užtikrintų atitinkamą visų 
susijusių šalių informavimą. Šiuose 
susitarimuose nurodoma tų 
kompetentingų institucijų atsakomybė.

Or. en

Pakeitimas 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dėl funkcijų perdavimo įstaigoms, 
kurios pagal 12 a straipsnį priskiriamos 
didžiosioms tarpvalstybiniu mastu 
veikiančioms finansų įstaigoms, dvišaliai 
susitarimai nesudaromi.

Or. en

Pakeitimas 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatina gerosios patirties atsiradimą, 
įskaitant nacionalinių institucijų ir 
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atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant vartotojus ir sektoriaus 
darbuotojams atstovaujančias sąjungas, 
veiksmingą ir konstruktyvų dialogą kaip 
bendros priežiūros kultūros sudėtinę dalį;

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniu lygmeniu priežiūros institucijoms būtų labai naudinga, jei jų veikloje dalyvautų 
atitinkami suinteresuotieji subjektai, pvz., darbuotojai ir vartotojai. Atitinkamuose sektoriuose 
dirbantys specialistai gali suteikti svarbių žinių apie faktinę įmonių verslo praktiką, pvz., 
atlyginimo mokėjimo tvarką, paskatų sistemą, kvalifikaciją, darbo sąlygas, ir šios praktikos 
poveikį įmonės rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) užtikrina, kad institucijos atsižvelgtų į 
informaciją, gautą iš darbuotojų, apie 
įmonių verslo praktiką – atlyginimų 
mokėjimo tvarką, paskatas, kvalifikaciją 
ir darbo sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniu lygmeniu priežiūros institucijoms būtų labai naudinga, jei jų veikloje dalyvautų 
atitinkami suinteresuotieji subjektai, pvz., darbuotojai ir vartotojai. Atitinkamuose sektoriuose 
dirbantys specialistai gali suteikti svarbių žinių apie faktinę įmonių verslo praktiką, pvz., 
atlyginimo mokėjimo tvarką, paskatų sistemą, kvalifikaciją, darbo sąlygas, ir šios praktikos 
poveikį įmonės rizikos pobūdžiui.
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Pakeitimas 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniu lygmeniu priežiūros institucijoms būtų labai naudinga, jei jų veikloje dalyvautų 
atitinkami suinteresuotieji subjektai, pvz., darbuotojai ir vartotojai. Atitinkamuose sektoriuose 
dirbantys specialistai gali suteikti svarbių žinių apie faktinę įmonių verslo praktiką, pvz., 
atlyginimo mokėjimo tvarką, paskatų sistemą, kvalifikaciją, darbo sąlygas, ir šios praktikos 
poveikį įmonės rizikos pobūdžiui.

Pakeitimas 376
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) padeda patarimais atitinkamoms 
Europos Sąjungos ir tarptautinėms 
institucijoms rengiant aukštos kokybės ir 
vienodus priežiūros standartus, įskaitant 
ataskaitų teikimo ir apskaitos standartus;

Or. en

Pagrindimas

EPI turėtų patarti Europos ir tarptautiniams standartų rengėjams, kur reikia suderinti 
tarptautinius standartus, tačiau pati neturėtų tiesiogiai dalyvauti rengiant naujus standartus, 
jei ši funkcija jau pavesta kuriai nors Europos ar tarptautinei institucijai. 
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Pakeitimas 377
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 378
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 379
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinės priežiūros institucijos 
institucinių susitarimų, išteklių skyrimo ir 
darbuotojų kompetencijos tinkamumas, 

a) nacionalinės priežiūros institucijos 
susitarimų dėl išteklių ir valdymo
tinkamumas, skiriant ypatingą dėmesį 
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skiriant ypatingą dėmesį veiksmingam 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 
taikymui ir gebėjimui reaguoti į rinkos 
pokyčius;

veiksmingam standartų ir 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisės aktų taikymui ir 
gebėjimui reaguoti į rinkos pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 380
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali pagal 8 straipsnį paskelbti 
gaires ir rekomendacijas susijusioms 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
arba priimti sprendimą, skirtą 
kompetentingoms institucijoms, arba 
techninių standartų projektus pagal 7–7d 
straipsnius.
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Or. en

Pakeitimas 382
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti rekomendacijas 
arba nustatyti kitas atitinkamas 
priemones susijusioms nacionalinėms 
priežiūros institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 383
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija viešai skelbia tarpusavio 
vertinimų rezultatus ir šiuose tarpusavio 
vertinimuose nurodytus gerosios patirties 
pavyzdžius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, tarpusavio vertinimų rezultatai ir šiuose tarpusavio 
vertinimuose nurodyti gerosios praktikos pavyzdžiai turėtų būti skelbiami viešai.


