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Pakeitimas 412
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 413
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoseklus Bendrijos taisyklių taikymas Europos Sąjungos teisės pažeidimas
1. Jeigu kompetentinga 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. 

Jeigu kompetentinga institucija neteisingai 
taiko 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės 
aktus 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
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Pakeitimas 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu kompetentinga institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 
7 straipsnį 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 visus galimus jų taikymo pažeidimus.

Pakeitimas 415
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 416
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vienos ar daugiau kompetentingų 
institucijų, Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos, Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba 
savo iniciatyva Institucija gali ištirti 
tariamą neteisingą ES teisės taikymą, 
pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos dalyviai gali lengvai patikrinti, kaip valstybėse narėse įgyvendintas ES reglamentas, 
tad Bankininkystės suinteresuotųjų šalių grupei turėtų būti suteikta teisė pateikti prašymą dėl 
teisės aktų taikymo. Siekiant išsaugoti institucijų pusiausvyrą tyrimus turėtų būti įmanoma 
pradėti ir Europos Parlamento bei Tarybos prašymu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vienos ar daugiau kompetentingų 
institucijų, Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos, Bankininkystės 
suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba 
savo iniciatyva Institucija gali ištirti 
tariamą neteisingą ES teisės taikymą, 
pranešusi apie tai susijusiai kompetentingai 
institucijai.

Or. en
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Pagrindimas

Ištaisoma pradinio teksto klaida.

Pakeitimas 418
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 419
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per dvidešimt 
darbo dienų neužtikrino Bendrijos teisės 
laikymosi, Komisija, gavusi Institucijos 
pranešimą arba savo iniciatyva gali 
paskelbti oficialią nuomonę, kuria
kompetentingai institucijai būtų nurodyta 
imtis reikalingų veiksmų, kad būtų 
laikomasi Europos Sąjungos teisės. 
Oficialioje Komisijos nuomonėje 
atsižvelgiama į Institucijos 
rekomendaciją.
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Or. en

Pakeitimas 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų neužtikrino Europos Sąjungos teisės 
laikymosi, Institucija priima sprendimą, 
kuriame nustato, kaip tinkamai taikyti 
Institucijos tirtus teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir padėti užtikrinti vieno bendro ES priežiūros 
normų rinkinio įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti 
visus galimus Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes juos taikant nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse numatyta 
procedūra, pagal kurią nacionalinės institucijos gali ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį 
pradėjusios laikytis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijos.

Pakeitimas 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu, gavusi Institucijos rekomendaciją, 
kompetentinga institucija per dešimt darbo 
dienų neužtikrino Bendrijos teisės 
laikymosi, Institucija priima sprendimą, 
kuriame nustato, kaip tinkamai taikyti 
Institucijos tirtus teisės aktus.
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veiksmų, kad būtų laikomasi Bendrijos 
teisės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir padėti užtikrinti vieno bendro ES priežiūros 
normų rinkinio įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti 
visus galimus Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes juos taikant nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse numatyta 
procedūra, pagal kurią nacionalinės institucijos gali ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį 
pradėjusios laikytis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijos.

Pakeitimas 422
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros institucija savo kompetencijos srityje turėtų tiesiogiai bendrauti su kompetentinga 
nacionaline institucija.
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Pakeitimas 423
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 užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir padėti užtikrinti vieno bendro ES priežiūros 
normų rinkinio įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti 
visus galimus Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes juos taikant nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse numatyta 
procedūra, pagal kurią nacionalinės institucijos gali ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį 
pradėjusios laikytis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijos.

Pakeitimas 424
Vicky Ford

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.

Tokią oficialią nuomonę Komisija priima 
ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo 
rekomendacijos priėmimo dienos. Šį 
laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu 
mėnesiu. 

Or. en
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Pakeitimas 425
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 užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir padėti užtikrinti vieno bendro ES priežiūros 
normų rinkinio įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti 
visus galimus Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes juos taikant nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse numatyta 
procedūra, pagal kurią nacionalinės institucijos gali ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį 
pradėjusios laikytis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijos.

Pakeitimas 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją. 

Kompetentingos institucijos pateikia
Institucijai visą būtiną informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir padėti užtikrinti vieno bendro ES priežiūros 
normų rinkinio įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti 
visus galimus Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Be to, siūlomais pakeitimais būtų išvengta 
nereikalingo Komisijos įsikišimo, nes juos taikant nekeičiama 1, 2 ir 3 dalyse numatyta 
procedūra, pagal kurią nacionalinės institucijos gali ištaisyti pažeidimą per vieną mėnesį 
pradėjusios laikytis Europos bankininkystės institucijos rekomendacijos.
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Pakeitimas 427
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją. 

Kompetentingos institucijos pateikia
Institucijai visą būtiną informaciją, kad 
būtų išvengta subjektyvių klaidų.

Or. en

Pakeitimas 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir vieno bendro ES priežiūros normų rinkinio 
įgyvendinimo teisinį tikrumą, Institucijai turėtų būti sudarytos sąlygos ištaisyti visus galimus 
Europos Sąjungos teisės pažeidimus.
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Pakeitimas 429
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų 
sistemos veikimas ir vientisumas, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų 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.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad Europos priežiūros institucijos (EPI) turėtų priimti sprendimus, tiesiogiai 
privalomus konkrečioms finansų įstaigoms. Kadangi už kasdienę finansų įstaigų priežiūrą 
atsakinga nacionalinė kompetentinga institucija, teisiškai pageidautina, kad EPI priverstų 
nacionalinę instituciją pataisyti rinkos praktiką, kai bus priimtas sprendimas ginče dėl 
Europos Sąjungos teisės taikymo.
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Pakeitimas 430
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų 
sistemos veikimas ir vientisumas, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų 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.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 431
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytas sprendimas 
neįvykdomas per toje dalyje nustatytą 
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toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų 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.

laikotarpį ir jeigu šis nevykdymas turi 
nemažą poveikį kitų negu atitinkamos 
kompetentingos institucijos valstybių 
narių finansų sistemai ir jeigu būtina laiku 
ištaisyti padėtį, kai ta kompetentinga 
institucija nevykdo sprendimo, kad rinkoje 
būtų palaikytos ar atkurtos neutralios 
konkurencijos sąlygos arba užtikrintas 
sklandus finansų sistemos veikimas ir 
vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 
reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų 
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.

Or. en

Pakeitimas 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

savo įpareigojimų pagal Bendrijos teisę.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus įgaliojimus priimti individualius sprendimus, tiesiogiai taikomus finansų įstaigoms 
Europos Sąjungos teisės pažeidimų atveju, kartu su EBI įgaliojimais tirti tariamą Europos 
Sąjungos teisės pažeidimą arba netaikymą, bus užtikrintas tinkamas ES teisės aktų ir 
techninių standartų taikymas visose ES jurisdikcijose ir bus skatinamos vienodos veiklos 
sąlygos.

Pakeitimas 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų 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 258 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija,
remdamasi 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais teisės aktais, priima atskirą 
finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriame 
reikalaujama imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų 
pagal Bendrijos teisę.

Or. en
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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.

Pakeitimas 434
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų 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 kompetentinga 
institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje 
nurodyto sprendimo per toje dalyje 
nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku 
ištaisyti padėtį, kai nevykdomas 
sprendimas, 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



AM\812976LT.doc 17/74 PE440.017v02-00

LT

Pakeitimas 435
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, jeigu 
atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų reikalavimai tiesiogiai taikomi 
finansų 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 258 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo šio 
straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai 
kompetentinga institucija nevykdo 
sprendimo, kad rinkoje būtų palaikytos ar 
atkurtos neutralios konkurencijos sąlygos 
arba užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir vientisumas, Institucija, 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.

Or. en

Pagrindimas

Išlygą „jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai tiesiogiai 
taikomi“ reikia tekste palikti dėl teisinių priežasčių.

Pakeitimas 436
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.
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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.

Pakeitimas 437
Udo Bullmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas teisines ar teismines išlaidas, 
atsirandančias dėl pirmiau aprašytos 
procedūros, Institucijos vardu padengia 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 dalį priimti sprendimai reikiamais 
atvejais taikomi visoms atitinkamoms 
finansų įstaigoms, veikiančioms 
sprendimo nevykdančios institucijos 
jurisdikcijoje.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima individualų 
sprendimą, skirtą finansų įstaigai, šis sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems 
atitinkamoje valstybėje narėje veikiantiems šalies vidaus ir tarpvalstybiniams rinkos 
dalyviams. Principas „laikykis arba paaiškink“ turėtų būti taikomas kompetentingos 
institucijos atliekamiems veiksmams, kuriais siekiama pagal Institucijos sprendimus imtis 
veiksmų, o ne vien „atitikti“ šiuos sprendimus.

Pakeitimas 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 dalį priimti sprendimai reikiamais 
atvejais taikomi visoms atitinkamoms 
finansų įstaigoms, veikiančioms 
sprendimo nevykdančios institucijos 
jurisdikcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima individualų 
sprendimą, skirtą finansų įstaigai, šis sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems 
atitinkamoje valstybėje narėje veikiantiems šalies vidaus ir tarpvalstybiniams rinkos 
dalyviams. Principas „laikykis arba paaiškink“ turėtų būti taikomas kompetentingos 
institucijos atliekamiems veiksmams, kuriais siekiama pagal Institucijos sprendimus imtis 
veiksmų, o ne vien „atitikti“ šiuos sprendimus.

Pakeitimas 440
Peter Skinner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 dalį priimti sprendimai taikomi 
visoms atitinkamoms finansų įstaigoms, 
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veikiančioms sprendimo nevykdančios 
institucijos jurisdikcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima individualų 
sprendimą, skirtą finansų įstaigai ir susijusį su nuosekliu taisyklių taikymu, šis sprendimas 
turėtų būti taikomas ir visiems kitiems atitinkamoje valstybėje narėje veikiantiems šalies 
vidaus ir tarpvalstybiniams rinkos dalyviams.

Pakeitimas 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Imdamosi veiksmų, susijusių su 
klausimais, dėl kurių priimtas sprendimas 
pagal 4 arba 6 dalį, kompetentingos 
institucijos laikosi šio sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima individualų 
sprendimą, skirtą finansų įstaigai, šis sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems 
atitinkamoje valstybėje narėje veikiantiems šalies vidaus ir tarpvalstybiniams rinkos 
dalyviams. Principas „laikykis arba paaiškink“ turėtų būti taikomas kompetentingos 
institucijos atliekamiems veiksmams, kuriais siekiama pagal Institucijos sprendimus imtis 
veiksmų, o ne vien „atitikti“ šiuos sprendimus.
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Pakeitimas 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Imdamosi veiksmų, susijusių su 
klausimais, dėl kurių priimtas sprendimas 
pagal 4 arba 6 dalį, kompetentingos 
institucijos laikosi šio sprendimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, tais atvejais, kai Institucija priima individualų 
sprendimą, skirtą finansų įstaigai, šis sprendimas turėtų būti taikomas ir visiems kitiems 
atitinkamoje valstybėje narėje veikiantiems šalies vidaus ir tarpvalstybiniams rinkos 
dalyviams. Principas „laikykis arba paaiškink“ turėtų būti taikomas kompetentingos 
institucijos atliekamiems veiksmams, kuriais siekiama pagal Institucijos sprendimus imtis 
veiksmų, o ne vien „atitikti“ šiuos sprendimus.

Pakeitimas 443
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 444
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Metinėje ataskaitoje Institucija gali 
nurodyti, kurios nacionalinės institucijos 
ir finansų įstaigos nevykdė 4 ir 6 dalyse 
minėtų sprendimų.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai Institucija mano, jog nederėtų atskleisti, kurios institucijos ir įstaigos 
nesilaikė jos sprendimų. Bet kuriuo atveju tai turėtų būti palikta Institucijai spręsti savo 
nuožiūra.

Pakeitimas 445
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 446
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Europos Sąjungos finansų sistemos 
ar jos dalies stabilumui, Institucija aktyviai 
gerina sąlygas atitinkamoms 
nacionalinėms kompetentingoms 
priežiūros institucijoms imtis veiksmų ir 
prireikus šiuos institucijų atliekamus 
veiksmus koordinuoja.

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad Europos Komisijai derėtų skelbti kritinę padėtį. Žinant padarinius valstybėms 
narėms, dėl kritinės padėties turėtų nuspręsti Taryba, atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos valdybos (ESRV), kuri turėtų būti atsakinga už sisteminę riziką, nuomonę.

Pakeitimas 447
Carl Haglund

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, 
konsultuodamasi su ESRV ir, reikiamais 
atvejais, su Europos priežiūros 
institucijomis, Institucijos arba ESRV 
prašymu gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.
Sprendimą Taryba deramais laiko 
intervalais persvarsto ir atšaukia kritinę 
padėtį, kai tik susidaro tinkamos 
aplinkybės.

Or. en
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Pakeitimas 448
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Geriausia, kad dėl kritinės padėties spręstų Taryba, ypač todėl, kad ji tada savo įgaliojimus 
perduoda EPI. Tarybos veiksmai per pastarąją krizę parodė, kad prireikus tai galima daryti 
veiksmingai ir greitai.

Pakeitimas 449
Vicky Ford

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.

4. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos 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.



PE440.017v02-00 26/74 AM\812976LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Geriausia, kad dėl kritinės padėties spręstų Taryba, ypač todėl, kad ji tada savo įgaliojimus 
perduoda EPI. Tarybos veiksmai per pastarąją krizę parodė, kad prireikus tai galima daryti 
veiksmingai ir greitai.

Pakeitimas 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, ESRV savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos, Europos 
Parlamento ar Komisijos prašymą gali 
išleisti įspėjimą, kad susidarė kritinė 
padėtis. Gavusi šį įspėjimą, Institucija be 
papildomų reikalavimų gali priimti 
3 dalyje nurodytus individualius 
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 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.
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Pakeitimas 451
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 išleisti įspėjimą, kad susidarė kritinė 
padėtis pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 452
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos 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, ir Institucija galėtų 
nedelsdama, be papildomų reikalavimų 
imtis veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

ESRV turi turėti galimybę susidarius kritinei padėčiai greitai priimti sprendimą ir tiesiogiai 
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bendrauti su priežiūros institucija.

Pakeitimas 453
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ESRV turėtų turėti teisę susidarius kritinei padėčiai greitai imtis veiksmų.

Pakeitimas 454
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 Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija arba 
Institucijos pirmininkas savo iniciatyva 
arba gavę Tarybos, ESRV, Europos 
Parlamento arba suinteresuotųjų šalių 
grupės prašymą gali priimti Institucijai 
skirtą sprendimą, kuriame nustatytų, kad 
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susidarė kritinė padėtis pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 455
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

ESRV yra tinkamiausia įstaiga kritinei padėčiai skelbti. Vis dėlto kadangi norint įvertinti, ar 
susidarė kritinė padėtis, reikia plačių teisių spręsti savo nuožiūra, pagal Sutartį būtina, kad 
galutinį sprendimą kaip teisinis subjektas priimtų Komisija ir, jeigu toks sprendimas 
priimamas, kad jai būtų suteiktos tam tikros teisės spręsti savo nuožiūra. Pagal Sutartį taip 
pat būtina, kad Institucijai Komisijos sprendimu būtų suteikti papildomi įgaliojimai, kurie jai 
numatyti likusioje 10 straipsnio dalyje.

Pakeitimas 456
Carl Haglund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant tokiems pokyčiams Institucija 
veikia kaip tarpininkė ir reikiamais 
atvejais koordinuoja atitinkamų 
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nacionalinių kompetentingų priežiūros 
institucijų veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 457
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Institucija galėtų atlikti šį tarpininkės 
ir koordinatorės vaidmenį, jai išsamiai 
pranešama apie visus atitinkamus 
pokyčius ir ji kviečiama kaip stebėtoja 
dalyvauti visuose aktualiuose atitinkamų 
nacionalinių kompetentingų priežiūros 
institucijų susirinkimuose.

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad Europos Komisijai derėtų skelbti kritinę padėtį. Žinant padarinius valstybėms 
narėms, dėl kritinės padėties turėtų nuspręsti Taryba, atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos valdybos (ESRV), kuri turėtų būti atsakinga už sisteminę riziką, nuomonę.

Pakeitimas 458
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taryba, konsultuodamasi su Komisija, 
ESRV ir, reikiamais atvejais, su Europos 
priežiūros institucijomis, Institucijos, 
Komisijos arba ESRV prašymu gali 
priimti Institucijai skirtą sprendimą, 
kuriame nustatoma, kad susidarė kritinė 
padėtis pagal šį reglamentą. Šį sprendimą 
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Taryba deramais laiko intervalais, bet ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį, persvarsto ir 
atšaukia kritinę padėtį, kai tik susidaro 
tinkamos aplinkybės.

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad Europos Komisijai derėtų skelbti kritinę padėtį. Žinant padarinius valstybėms 
narėms, dėl kritinės padėties turėtų nuspręsti Taryba, atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos valdybos (ESRV), kuri turėtų būti atsakinga už sisteminę riziką, nuomonę.

Pakeitimas 459
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 460
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 461
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Apie ESRV parengtą išvadą 
nuomonėmis ex post keičiasi ESRV 
pirmininkas, Europos Parlamentas ir 
kompetentingas Komisijos narys; ši išvada 
įsigalioja iškart, kai tik įmanoma.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad ESRV ir Komisija Parlamentui paaiškintų, kodėl jos manė, jog reikia skelbti 
kritinę padėtį – šis procesas turi būti demokratiškai prižiūrimas.

Pakeitimas 462
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Nemanau, kad Europos Komisijai derėtų apie tai spręsti.

Pakeitimas 463
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 464
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu ESRV išleido įspėjimą pagal 1 dalį 
arba jeigu Komisija ar Taryba savo 
iniciatyva arba Institucijos, Europos 
Parlamento arba valstybės narės prašymu 
priėmė sprendimą, kuriuo nustatė, kad 
susidarė panašios arba pagrįstos 
aplinkybės, kai koordinuotais 
nacionalinių institucijų veiksmais būtina 
reaguoti į nepalankius pokyčius, galinčius 
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finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų įstaigų ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

kelti didelį pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui,
Institucija be papildomų reikalavimų gali 
priimti atskirus sprendimus pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, 
siekdama šiais sprendimais pašalinti 
riziką, galinčią kelti pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos finansų sistemos ar jos dalies 
stabilumui, ir užtikrindama finansų įstaigų 
ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 465
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 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 
veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, kad išspręstų 
problemas, susijusias su bet kokia rizika,
galinčia kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindama finansų įstaigų ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2. Jeigu ESRV mano, kad būtina 
koordinuotais nacionalinių institucijų 
veiksmais reaguoti į nepalankius 
pokyčius, galinčius kelti pavojų 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, Institucija priima 
atskirus sprendimus, kuriais reikalauja, 
kad kompetentingos institucijos imtųsi 
reikiamų veiksmų pagal 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus teisės aktus ir reaguotų 
į šiuos pokyčius, taip užtikrindama finansų 
įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį 
tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus vieną bendrą ES finansinių paslaugų rinką būtini koordinuoti veiksmai, kuriais būtų 
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reaguojama į galimus kritinius atvejus, nes krizė vienoje valstybėje narėje gali greitai išplisti 
į kitas. Todėl reikia aiškiai išdėstyti, kad Institucija, atlikdama savo, kaip tarpininkės ir 
valstybių narių veiksmų koordinatorės, funkcijas turi galimybę priimti kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms tiesiogiai taikomus sprendimus.

Pakeitimas 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu ESRV mano, kad būtina 
koordinuotais nacionalinių institucijų 
veiksmais reaguoti į nepalankius 
pokyčius, galinčius kelti pavojų 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui arba visos finansų sistemos ar 
jos dalies stabilumui, Institucijos priima 
atskirus sprendimus, kuriais reikalauja, 
kad kompetentingos institucijos imtųsi 
reikiamų veiksmų pagal 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytus teisės aktus ir reaguotų 
į šiuos pokyčius, taip užtikrindama finansų 
įstaigų ir kompetentingų institucijų atitiktį 
tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus vieną bendrą ES finansinių paslaugų rinką būtini koordinuoti veiksmai, kuriais būtų 
reaguojama į galimus kritinius atvejus, nes krizė vienoje valstybėje narėje gali greitai išplisti 
į kitas. Todėl reikia aiškiai išdėstyti, kad Institucija, atlikdama savo, kaip tarpininkės ir 
valstybių narių veiksmų koordinatorės, funkcijas turi galimybę priimti kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms tiesiogiai taikomus sprendimus.
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Pakeitimas 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 468
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama kritinė 
padėtis ir jeigu koordinuotais 
nacionalinių institucijų veiksmais, 
atskirai atsižvelgiant į atitinkamą poveikį 
valstybių narių biudžetui, būtina reaguoti 
į nepalankius pokyčius, galinčius Europos 
Sąjungoje kelti pavojų sklandžiam finansų 
rinkų veikimui ir vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
Institucija gali priimti atskirus 
sprendimus, kuriais reikalauja, kad 
kompetentingos institucijos imtųsi būtinų 



AM\812976LT.doc 37/74 PE440.017v02-00

LT

teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. veiksmų pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus ir reaguotų į šiuos 
pokyčius, taip užtikrindama finansų įstaigų 
ir kompetentingų institucijų atitiktį tuose 
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 469
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu pagal 1 dalį paskelbiama 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 kompetentingų institucijų atitiktį 
tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 470
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

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

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 kompetentingų institucijų atitiktį 
tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 471
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 gerina sąlygas 
atitinkamoms nacionalinėms 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
imtis veiksmų ir prireikus šiuos institucijų 
atliekamus veiksmus koordinuoja.

Or. en
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Pakeitimas 472
Vicky Ford

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 gerina sąlygas 
atitinkamoms nacionalinėms 
kompetentingoms priežiūros institucijoms 
imtis veiksmų ir prireikus šiuos institucijų 
atliekamus veiksmus koordinuoja.

Or. en

Pakeitimas 473
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 1 dalį priimtą sprendimą Taryba 
deramais laiko intervalais, bet ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį, persvarsto ir 
atšaukia kritinę padėtį, kai tik susidaro 
tinkamos aplinkybės.

Or. en

Pagrindimas

Taryba, aktualiais atvejais konsultuodamasi su ESRV ir EPI, „kritinę“ padėtį turi nuolat 
persvarstyti. Susidarius tinkamoms aplinkybėms kritinę padėtį reikia atšaukti.
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Pakeitimas 474
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 1 dalį priimtą sprendimą Taryba 
deramais laiko intervalais, bet ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį, persvarsto ir 
atšaukia kritinę padėtį, kai tik susidaro 
tinkamos aplinkybės.

Or. en

Pagrindimas

Taryba, aktualiais atvejais konsultuodamasi su ESRV ir EPI, „kritinę“ padėtį turi nuolat 
persvarstyti. Susidarius tinkamoms aplinkybėms kritinę padėtį reikia atšaukti.

Pakeitimas 475
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 2 
dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, 
jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų 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
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Pagrindimas

EPI nederėtų priimti sprendimų, tiesiogiai privalomų konkrečioms įstaigoms. Kadangi už 
kasdienę finansų įstaigų priežiūrą atsakinga nacionalinė kompetentinga institucija, teisiškai 
pageidautina, kad EPI priverstų nacionalinę instituciją pataisyti rinkos praktiką, kai 
susidarius kritinei padėčiai bus priimtas sprendimas.

Pakeitimas 476
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 477
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 2 
dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per 

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 2 
dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per 
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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.

toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu šis 
nevykdymas turi nemažą poveikį kitų 
negu atitinkamos kompetentingos 
institucijos valstybių narių finansų 
sistemai, 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.

Or. en

Pakeitimas 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 2 
dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija, 
jeigu atitinkami 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų teisės aktų reikalavimai
tiesiogiai taikomi finansų 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 258 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija neįvykdo 2 
dalyje nurodyto Institucijos sprendimo per 
toje dalyje nustatytą laikotarpį, Institucija,
remdamasi 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais teisės aktais, priima atskirą 
finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriame 
reikalaujama 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 neturėtų būti ribojama atskirų sprendimų, 
kritiniais atvejais tiesiogiai taikomų finansų įstaigoms, taikymo sritis.
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Pakeitimas 479
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 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. Kai sprendimo adresatas atsisako laikytis 
ES teisės arba konkretaus Institucijos 
priimto sprendimo, Institucija gali pradėti 
procesą valstybių narių teismuose, 
įskaitant prašymus taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sustiprinti Institucijos teises, kaip numatyta S. Giegoldo pranešime.

Pakeitimas 480
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi atitikti tuos sprendimus. Sprendimų 
nesilaikymą kompetentingos institucijos 
turi deramai raštu pagrįsti ESRV ir 
Institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Principas „laikykis arba paaiškink“ būtų paskata kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms laikytis Institucijų sprendimų, kuriais siekiama reaguoti į galimą kritinę padėtį.

Pakeitimas 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, 
turi atitikti tuos sprendimus. Sprendimų 
nesilaikymą kompetentingos institucijos 
turi deramai raštu pagrįsti ESRV ir 
Institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Principas „laikykis arba paaiškink“ būtų paskata kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms laikytis Institucijų sprendimų, kuriais siekiama reaguoti į galimą kritinę padėtį.
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Pakeitimas 483
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

ESRV yra tinkamiausia įstaiga kritinei padėčiai atšaukti. Parlamentas ir Taryba turėtų turėti 
galimybę prašyti paskelbti, kad krizės laikotarpis baigėsi. Vis dėlto kadangi norint įvertinti, 
ar kritinė padėtis praėjo, reikia plačių teisių spręsti savo nuožiūra, pagal Sutartį būtina, kad 
sprendimą kaip teisinis subjektas atšauktų Komisija ir, jeigu toks sprendimas priimamas, kad 
jai būtų suteiktos tam tikros teisės spręsti savo nuožiūra.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiama Institucijai, Tarybai, Europos Parlamentui arba Komisijai suteikti teisę prašyti 
persvarstyti sprendimą, kuriuo skelbiama kritinė padėtis.
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Pakeitimas 485
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu ESRV pagal 1 dalį priėmė 
sprendimą, ESRV jį reguliariai ir 
Institucijos, Parlamento, Tarybos ar 
Komisijos prašymu persvarsto ir 
tinkamais atvejais kritinę padėtį atšaukia.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 10 straipsnį paskelbta kritinė padėtis turėtų būti atidžiai stebima. Be to, ESRV turėtų 
turėti galimybę kritinę padėtį atšaukti.

Pakeitimas 486
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija reguliariai ir EPI, ESRV ar 
Tarybos prašymu šį sprendimą persvarsto.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad iniciatyvos teisė nustatyti, ar susidarė kritinė padėtis, priklausytų ir EPI.



AM\812976LT.doc 47/74 PE440.017v02-00

LT

Pakeitimas 487
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Metinėje ataskaitoje Institucija 
pateikia atskirus pagal 3 ir 4 dalis 
nacionalinėms institucijoms ir finansų 
įstaigoms skirtus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 488
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Kai kritinei padėčiai ištaisyti būtina 
nedelsiant imtis veiksmų ir negalima 
tikėtis ESRV sprendimo, Institucija gali 
priimti sprendimus, bendrai ir tiesiogiai 
taikomus finansų rinkos dalyviams. Apie 
šias kritines priemones nedelsiant 
pranešama ESRV. Jeigu ESRV kritinės 
padėties nepatvirtina per penkiolika 
dienų, priemonių galiojimo laikas 
baigiasi.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais priemonių būtina imtis labai greitai ir būtų sunku sulaukti, kol bus iki 
galo atlikta ESRV sprendimo priėmimo procedūra. Todėl būtų naudinga leisti EPI priimti 
skubius sprendimus, jeigu apie juos bus iškart pranešama ESRV, jie negalios daugiau kaip 
dvi savaites arba po to, kai ESRV patvirtins, kad kritinė padėtis tikrai susidarė.
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Pakeitimas 489
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai sektoriniais teisės aktais galutinė atsakomybė jau paskirta grupės priežiūros institucijai, 
svarbu aiškiai išdėstyti, kad šie įgaliojimai viršesni negu EPI įgaliojimai. Jeigu to nebūtų 
padaryta, kiltų painiavos dėl sektorinių teisės aktų viršenybės prieš EPI įgaliojimus, o EPI 
įgaliojimai juk numatyti sektoriniuose teisės aktuose.

Pakeitimas 490
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, jeigu kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 

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

institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar bendro 
sprendimų priėmimo, Institucija savo 
iniciatyva ar vienos ar daugiau susijusių 
kompetentingų institucijų prašymu imasi 
vadovaujančio vaidmens padėdama
institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 
nacionalinius interesus.

Or. en

Pakeitimas 491
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 492
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 kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar 
bendro sprendimų priėmimo, Institucija 
vienos ar daugiau susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu gali padėti 
institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje 
nustatyta tvarka.

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

Or. en

Pakeitimas 493
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 kompetentinga institucija 
nesutinka su kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba 
neveikimu tose srityse, kuriose pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus 
reikalaujama daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo, koordinavimo ar 
bendro sprendimų priėmimo, Institucija 
vienos ar daugiau susijusių kompetentingų 
institucijų prašymu gali padėti 
institucijoms pasiekti susitarimą 2 dalyje 

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios kompetentingos institucijos 
nesusitaria, Institucija gali priimti 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms privalomą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų, kad jos imtųsi konkrečių 
veiksmų arba susilaikytų nuo veiksmų 
klausimui išspręsti ir taip užtikrintų 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti produktyvią ir veiksmingą priežiūrą, teisinį tikrumą ir skatinti priežiūros 
institucijų bendruomenės pasitikėjimą, Institucijos sprendimai ginčams išspręsti turėtų būti 
adresatams privalomi. Pagal ES teisės sistemą negalima Institucijai suteikti įgaliojimų spręsti 
savo nuožiūra. Todėl Institucijos įgaliojimai spręsti ginčus priežiūros klausimais negali būti 
įgyvendinami „pagal“ Bendrijos teisę. Įgaliojimais spręsti ginčus veikiau jau turėtų būti 
siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės.
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Pakeitimas 495
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 496
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 497
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ataskaitoje Institucija gali nurodyti 
klausimą, dėl kurio kompetentingos 
institucijos nesutarė, pasiektus 
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susitarimus ir priimtus sprendimus šiems 
nesutarimams išspręsti.

Or. en

Pakeitimas 498
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija nevykdo 
Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, 
kad finansų 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

Pagrindimas

Nemanau, kad EPI turėtų priimti sprendimus, tiesiogiai privalomus konkrečioms finansų 
įstaigoms. Kadangi už kasdienę finansų įstaigų priežiūrą atsakinga nacionalinė 
kompetentinga institucija, teisiškai pageidautina, kad EPI priverstų nacionalinę instituciją 
pataisyti rinkos praktiką, kai 11 straipsnyje numatytame taikinimo procese bus priimtas 
sprendimas.
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Pakeitimas 499
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
kompetentinga institucija nevykdo 
Institucijos sprendimo, taigi neužtikrina, 
kad finansų 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

Pakeitimas 500
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Metinėje ataskaitoje Institucija 
nurodo klausimą, dėl kurio 
kompetentingos institucijos nesutarė, 
pasiektus susitarimus ir priimtus 
sprendimus šiems nesutarimams išspręsti.

Or. en
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Pakeitimas 501
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 502
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Institucija padeda priežiūros institucijų 
kolegijose veikiančioms priežiūros 
institucijoms, nustato ir atitinkamai renka 
iš kompetentingų institucijų visą svarbią 
informaciją, kad palengvintų tų kolegijų 
darbą. Institucija visapusiškai atsižvelgia į 
esamą nacionalinių kompetentingų 
institucijų ir trečiųjų šalių priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo tvarką, 
įvertindama svarbiausias tarptautinių 
kolegijų krizių valdymo grupes, turinčias 
visas teises gauti informaciją. Institucija 
turėtų būti krizių valdymo grupių narė.

Institucija sukuria ir tvarko centrinę 
sistemą, kad tokia informacija būtų 
prieinama priežiūros institucijų kolegijose 
veikiančioms kompetentingoms 

Išbraukta.
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institucijoms. 

Or. en

Pakeitimas 503
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Institucija padeda priežiūros institucijų 
kolegijose veikiančioms priežiūros 
institucijoms, nustato ir atitinkamai renka 
iš kompetentingų institucijų visą svarbią 
informaciją, kad palengvintų tų kolegijų 
darbą.

Institucija sukuria ir tvarko centrinę 
sistemą, kad tokia informacija būtų 
prieinama priežiūros institucijų kolegijose 
veikiančioms kompetentingoms 
institucijoms. 

Institucija visapusiškai atsižvelgia į esamą 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
trečiųjų šalių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

EPI nederėtų administruoti priežiūros institucijų kolegijų ir veikti kaip informacijos 
saugykloms. Šios funkcijos turėtų ir toliau priklausyti kilmės šalies priežiūros institucijai. 
Europos Sąjungoje veikia daug finansų įstaigų, neturinčių buveinės ES valstybėje narėje, tad 
straipsnis turėtų būti pakeistas siekiant jame atsižvelgti į esamą tvarką, kad nebūtų išderinta 
pasaulinė kolegijų tvarka.
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Pakeitimas 504
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Teisiškai privalomas tarpininko 
vaidmuo turėtų leisti naujosioms 
Institucijoms spręsti nacionalinių 
kompetentingų institucijų ginčus 
11 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Institucija turėtų turėti galimybę 11 straipsnyje nustatyta tvarka spręsti vykstantį dviejų 
institucijų ginčą.

Pakeitimas 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 

priežiūra
1. Nacionalinės institucijos vykdo ES 
lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
rizikos ribojimo priežiūrą veikdamos kaip 
Institucijos atstovės ir vadovaudamosi jos 
duotais nurodymais, kad būtų galima 
užtikrinti, kad tos pačios priežiūros 
taisyklės būtų taikomos visoje Europos 
Sąjungoje. 
2. Institucija pateikia priežiūros taisyklių 
projektą Komisijai ir tuo pačiu metu 
Europos Parlamentui bei Tarybai. 
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Komisija patvirtina priežiūros taisyklių 
projektą 7 arba 8 straipsnyje nustatyta 
tvarka.
3. Stebėtojų tarybos sprendime, kuris 
priimamas 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka, nurodomos ES lygmeniu svarbios 
finansų įstaigos. Taikant minėtųjų 
institucijų nustatymo kriterijus 
atsižvelgiama į Finansinio stabilumo 
tarybos (FST), Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) ir Tarptautinių atsiskaitymų 
banko (TAB) nustatytus kriterijus.
4. Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba, 
parengia svarbioms įstaigoms skirtą 
informacinį šabloną, kad būtų galima 
užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos 
valdymą. 
5. Siekiant užtikrinti ES lygmeniu 
veikiančių finansų įstaigų bendrą 
atsakomybę, apsaugoti Europos 
indėlininkų interesus ir sumažinti su 
sistemine finansų krize susijusias 
mokesčių mokėtojų išlaidas, įsteigiamas 
Europos finansų apsaugos fondas (toliau 
– Fondas). Fondas taip pat padeda ES 
įstaigoms, susiduriančioms su sunkumais, 
dėl kurių gali kilti pavojus Europos 
bendrosios finansų rinkos finansiniam 
stabilumui. Fondas finansuojamas iš šių 
įstaigų įnašų. Kiekvienos finansų įstaigos 
įnašas bus apskaičiuojamas pagal 
kriterijus, pagal kuriuos atlyginama už 
gerą valdymą. Šie įnašai pakeičia įnašus, 
įmokėtus į panašaus tipo nacionalinius 
fondus. 
6. Jei lėšų, sukauptų iš bankų sumokėtų 
įnašų, nepakanka krizei įveikti, Fondas 
gali padidinti savo išteklius išleisdamas 
skolos vertybinius popierius. Esant 
išskirtinėms aplinkybėmis, valstybės narės 
gali padėti Fondui išleisti skolos 
vertybinius popierius suteikdamos 
garantijas ir imdamos mokestį, kuris 
deramai atspindėtų prisiimtą riziką. 
Valstybės narės pasidalija minėtąsias 
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garantijas vadovaudamosi 7 dalyje 
nustatytais kriterijais.
7. Kai, esant ypatingoms ir išskirtinėms 
aplinkybėms ir susidarius sisteminei 
krizei, viena ar kelios įstaigos nesugeba 
tinkamai veikti ir turimų lėšų nepakanka, 
valstybės narės, kuriose susidarė minėtoji 
padėtis, sprendžia šią naštos problemą 
vadovaudamosi principais, nustatytais 
dabartiniame atitinkamai iš dalies 
pakeistame Susitarimo memorandume. 
Naštos pasidalijimo susitarimai galėtų 
apimti ir vieną iš šių kriterijų ar jų derinį: 
įstaigos indėlius; apskaitinės vertės, 
rinkos vertės ar atsižvelgiant į riziką 
nustatytos vertės įstaigos turtą; įstaigos 
pajamų srautus ir įstaigos dalį mokėjimo 
sistemos srautuose. 
8. Jei ES įstaigos yra Fondo narės, tai ši 
narystė pakeičia dalyvavimą esamose 
nacionalinėse indėlių garantijų sistemose. 
Fondą valdo Europos priežiūros 
institucijos (bankininkystė) penkeriems 
metams paskirta valdyba. Valdybos nariai 
renkami iš nacionalinių institucijų 
personalo. Fondas taip pat įkuria 
konsultacinę valdybą, kuriai priklauso 
Fondo narėmis esančios finansų įstaigos.

Or. en

Pakeitimas 506
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
priežiūra

1. Nacionalinės institucijos vykdo ES 
lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
rizikos ribojimo priežiūrą veikdamos kaip 
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Institucijos atstovės ir vadovaudamosi jos 
duotais nurodymais, kad būtų galima 
užtikrinti, kad tos pačios priežiūros 
taisyklės būtų taikomos visoje Europos 
Sąjungoje. 
2. Institucija pateikia priežiūros taisyklių 
projektą Komisijai ir tuo pačiu metu 
Europos Parlamentui bei Tarybai. 
Komisija patvirtina priežiūros taisyklių 
projektą 7 arba 8 straipsnyje nustatyta 
tvarka.
3. Stebėtojų tarybos sprendime, kuris 
priimamas 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka, nurodomos ES lygmeniu svarbios 
finansų įstaigos. Taikant minėtųjų 
institucijų nustatymo kriterijus 
atsižvelgiama į Finansinio stabilumo 
tarybos (FST), Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) ir Tarptautinių atsiskaitymų 
banko (TAB) nustatytus kriterijus.
4. Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba, 
parengia svarbioms įstaigoms skirtą 
informacinį šabloną, kad būtų galima 
užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos 
valdymą. 
5. Siekdama apsaugoti indėlininkų 
interesus ir finansų rinkų stabilumą, 
Institucija užtikrina, kad ES lygmeniu 
veikiančios finansų įstaigos galėtų 
įvykdyti įsipareigojimus valstybėse narėse, 
kuriose jos veikia. Todėl Institucija 
užtikrina, kad nacionalinės indėlių 
sistemos ir lėšos būtų sudaromos ir 
paskirstomos taip, kad Europos lygmeniu 
veikiančios įstaigos galėtų įvykdyti 
įsipareigojimus, turimus savo veiklos 
valstybėse narėse. Institucija privalo 
prižiūrėti, kad valstybės narės ir jų 
nacionalinės institucijos šiomis 
priemonėmis saugotų bendrąsias finansų 
rinkas nuo sisteminės rizikos. 

Or. en
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Pagrindimas

Nepakankamai atsižvelgta į ES fondo valdymo tvarką ir tai gali turėti padarinių, kurių 
neketinta sukurti. Klausimas, ar sukurti ES fondą, turėtų būti sprendžiamas Komisijai 
rengiant įsikišimo tarpvalstybinių krizių atvejais tvarką.

Pakeitimas 507
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 

priežiūra
Nacionalinės institucijos vykdo ES 
lygmeniu veikiančių finansų įstaigų 
rizikos ribojimo priežiūrą.
Institucija, bendradarbiaudama su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia svarbioms įstaigoms skirtą 
informacinį šabloną, kad būtų galima 
užtikrinti patikimą jų sisteminės rizikos 
valdymą.
Siekdama padėti apsaugoti Europos 
indėlininkus, Institucija sudaro sąlygas 
geriau koordinuoti indėlių garantijų 
sistemas, veikiančias įvairiose Europos 
Sąjungos vietose.

Or. en
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Pakeitimas 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Institucijos raida

Institucija plėtojama pagal Europos ir 
tarptautiniu lygmeniu pripažintą gerąją 
patirtį. Vienas iš metodų – sukurti naują 
Institucijos vykdomos tiesioginės 
priežiūros lygmenį. Siekiant išvengti 
tarptautinių iškraipymų ir stiprinti 
Europos finansų priežiūros sistemą 
galimybę nustatyti tiesioginę priežiūrą 
reikėtų atidžiai įvertinti ir apsvarstyti, kad 
didelių ES veikiančių pasaulinio masto 
finansų įstaigų priežiūra duotų 
papildomos naudos. Tai pirmiausia 
taikytina toms didelėms didmeninės 
bankininkystės ar kitą veiklą vykdančioms 
finansų įstaigoms, kurios galėtų kelti 
sisteminę riziką vidaus rinkai, taip pat 
tarptautiniu lygmeniu apibrėžtoms ir 
nustatytoms sisteminėms finansų 
įstaigoms. Šis klausimas toliau 
nagrinėjamas pirmą kartą persvarstant šį 
reglamentą, kaip numatyta 66 straipsnyje 
– šis persvarstymas turėtų įvykti ne vėliau 
kaip per trejus metus nuo reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 509
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Institucija plėtojama pagal Europos ir 
tarptautiniu lygmeniu pripažintą gerąją 
patirtį. Vienas iš metodų – sukurti naują 
Institucijos vykdomos tiesioginės 
priežiūros lygmenį. Siekiant išvengti 
tarptautinių iškraipymų ir stiprinti 
Europos finansų priežiūros sistemą 
galimybę nustatyti tiesioginę priežiūrą 
reikėtų atidžiai įvertinti ir apsvarstyti, kad 
didelių tarpvalstybiniu mastu veikiančių 
bankų ir kitų ES veikiančių finansų 
įstaigų priežiūra duotų papildomos 
naudos. Tai pirmiausia taikytina 
tarpvalstybiniu mastu veikiantiems 
bankams, galintiems kelti sisteminę riziką 
vidaus rinkai, taip pat tarptautiniu 
lygmeniu apibrėžtoms ir nustatytoms 
kitoms sisteminėms finansų įstaigoms. Šis 
klausimas toliau nagrinėjamas pirmą 
kartą persvarstant šį reglamentą, kaip 
numatyta 66 straipsnyje – šis 
persvarstymas turėtų įvykti ne vėliau kaip 
per trejus metus nuo reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išnagrinėti ir įvertinti naująją europinę priežiūrą, ypač susijusią su tarpvalstybiniu 
mastu veikiančiomis finansų įstaigomis, galinčiomis kelti sisteminę riziką vidaus rinkai. 
Analizė turėtų būti atliekama ne vėliau kaip per trejus metus.  
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Pakeitimas 510
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės leidžia 
kompetentingoms institucijoms pagal 
dvišalį susitarimą, kuriam taikomos šiame 
straipsnyje išdėstytos sąlygos, perduoti 
užduotis ir pareigas kitoms 
kompetentingoms priežiūros institucijoms.
Valstybės narės gali numatyti konkrečią 
tvarką, kurios reikia laikytis, kol jų 
kompetentingos institucijos sudarys šiuos 
susitarimus, ir perduoti tik tas užduotis ir 
pareigas, kurios reikalingos veiksmingai 
tarpvalstybiniu mastu veikiančių finansų 
įstaigų ir grupių priežiūrai atlikti.

Or. en

Pakeitimas 511
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 512
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 513
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 514
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perduodant pareigas perskirstomos 
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1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės 
aktuose nustatytos kompetencijos sritys. 
Pareigų perdavimo tvarka, vykdymas ir 
administracinis bei teisminis 
persvarstymas reglamentuojami 
institucijos, kuriai jos pavestos, valstybės 
teisės aktuose.

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.

Pakeitimas 515
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 516
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
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Institucija valstybių narių institucijoms 
perduoda užduotis ir pareigas, reikalingas 
ES lygmeniu veikiančių finansų įstaigų, 
nurodytų 12a straipsnyje, rizikos ribojimo 
priežiūrai atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į Institucijos perduodamas pareigas ES lygmeniu veikiančių finansų 
įstaigų priežiūrai atlikti.

Pakeitimas 517
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija aktyviai dalyvauja kuriant 
bendrus Europos priežiūros principus ir 
nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant 
vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų 
taikymą visoje Bendrijoje ir vykdo šią 
būtiniausią veiklą:

1. Institucija aktyviai dalyvauja kuriant 
bendrus Europos priežiūros principus ir 
nuoseklią priežiūros praktiką ir užtikrinant 
vienodų procedūrų ir nuoseklių metodų 
taikymą visoje Europos Sąjungoje ir 
vykdo šią būtiniausią veiklą:

Or. en
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Pakeitimas 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatina plėtoti gerąją patirtį, taip pat 
veiksmingą konstruktyvų nacionalinių 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant vartotojus ir 
darbuotojams atstovaujančias sektoriaus 
profesines sąjungas – bendros priežiūros 
kultūros elementus, dialogą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijoms gali būti labai naudinga į savo darbą įtraukti 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, pvz., darbuotojus ir vartotojus. Šiuose sektoriuose 
dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie tikrąją įmonių verslo praktiką – atlygio 
struktūrą, paskatų sistemas, gebėjimus, darbo sąlygas – ir šios praktikos poveikį įmonės 
rizikos profiliui.

Pakeitimas 519
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 
darbuotojų suteiktą informaciją apie 
įmonių verslo praktiką – atlygio struktūrą, 
paskatas, gebėjimus ir darbo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijoms gali būti labai naudinga į savo darbą įtraukti 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, pvz., darbuotojus ir vartotojus. Šiuose sektoriuose 
dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie tikrąją įmonių verslo praktiką – atlygio 
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struktūrą, paskatų sistemas, gebėjimus, darbo sąlygas – ir šios praktikos poveikį įmonės 
rizikos profiliui.

Pakeitimas 520
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) teikia konsultacijas atitinkamoms 
Europos ir tarptautinėms institucijoms –
padeda sudaryti geresnes sąlygas plėtoti 
aukštos kokybės ir vienodus priežiūros 
standartus, įskaitant ataskaitų teikimo ir 
atskaitomybės standartus;

Or. en

Pagrindimas

Kai būtina derinti tarptautinius standartus, EPI turėtų konsultuoti Europos ir tarptautinius 
standartus nustatančias institucijas, tačiau pačios neturėtų kurti naujų standartų, kai ši
funkcija jau paskirta Europos ar tarptautinei institucijai.

Pakeitimas 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 standartus, ir atsižvelgti į 
proporcingumo principą;

Or. en

Pagrindimas

Europos bankininkystės institucija turi atsižvelgti į finansinių paslaugų sektoriuje taikomus 
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įvairius verslo modelius. To paties tipo finansų įstaigai taikomi techniniai standartai turėtų 
būti vienodi visose valstybėse narėse, bet juose turi būti numatytas tam tikras lankstumas, kad 
būtų pripažinti demokratiškai kontroliuojami kooperatyvai, kurių verslo modeliuose labai 
nepriimtina rizika ir kurie atlieka svarbų vaidmenį kovojant su socialine atskirtimi vietos 
bendruomenėse.

Pakeitimas 522
Vicky Ford

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 
pasaulinius atskaitomybės ir ataskaitų 
teikimo standartus;

Or. en

Pakeitimas 523
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 atskaitomybės 
standartus;

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių priežiūros institucijoms gali būti labai naudinga į savo darbą įtraukti 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, pvz., darbuotojus ir vartotojus. Šiuose sektoriuose 
dirbantys darbuotojai gali suteikti svarbių žinių apie tikrąją įmonių verslo praktiką – atlygio 
struktūrą, paskatų sistemas, gebėjimus, darbo sąlygas – ir šios praktikos poveikį įmonės 
rizikos profiliui.
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Pakeitimas 524
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 
arba patvirtintų standartų, Institucijos 
paskelbtų gairių ir rekomendacijų taikymą 
ir prireikus siūlo pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 525
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 526
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 527
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 standartų, gairių ir 
rekomendacijų taikymą) konvergencijos 
laipsnis ir mastas, kuriuo priežiūros 
praktika pasiekiama Europos Sąjungos
teisėje nustatytų tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 528
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Remdamasi tarpusavio vertinimu, 
Institucija gali paskelbti rekomendacijas 
arba patvirtinti kitas deramas priemones 
susijusioms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 529
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EPI turėtų siekti ne tik teikti konkrečias rekomendacijas, bet ir skelbti bendresnes gaires 
suderintai praktikai skatinti. Vis dėlto tai turėtų likti savanoriška veikla, nes išsamesniam 
privalomam derinimui negu numatytas 7 straipsnyje yra teisinių kliūčių.



PE440.017v02-00 74/74 AM\812976LT.doc

LT

Pakeitimas 530
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Institucija viešai skelbia tarpusavio 
vertinimo rezultatus ir iš šio vertinimo 
suformuotą gerąją patirtį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti skaidrumą tarpusavio vertinimo rezultatai ir iš šio vertinimo suformuota 
geroji patirtis turėtų būti skelbiami viešai.


