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Darbo dokumentas – finansų priežiūros struktūra

 1. Bendrosios aplinkybės

Nuo Finansinių paslaugų veiksmų plano įgyvendinimo pradžios Parlamentas atliko pagrindinį 
vaidmenį kuriant vieną bendrą finansinių paslaugų rinką, aktyviai skatindamas derinimą, 
skaidrumą, sąžiningą konkurenciją ir kartu užtikrindamas investuotojų ir vartotojų apsaugą.

Dar gerokai prieš prasidedant finansų krizei Parlamentas nuolat ragino ES lygmeniu įtvirtinti 
tikrai vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, kartu pažymėdamas, kad Europos 
Sąjungos patiriamos nesėkmės prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas turi didelę 
reikšmę (šioje srityje žr. J. M. Garcíos-Margallo y Marfilo pranešimą dėl Komisijos 
komunikato dėl finansų rinkų sistemos įgyvendinimo: 2000 m. veiksmų planas1, I. Van den 
Burgo pranešimą dėl rizikos ribojimo priežiūros taisyklių Europos Sąjungoje (2002 m.)2, 
I. Van den Burgo pranešimą dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.): baltoji knyga3

ir I. Van den Burgo bei D. Daianu pranešimą su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy 
proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros (2008 m.)4). Be to, teisės aktuose jau 
apibrėžti pagrindiniai principai arba nurodytos bendros tendencijos, kokia ateityje turėtų būti 
ES finansų priežiūros struktūra (žr. P. Skinnerio pranešimą dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo 
ir jos vykdymo (nauja redakcija, 2009 m.)5 ir J. P. Gauzès’o pranešimą dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų6).

Visose rezoliucijose Parlamentas ragino Komisiją išnagrinėti, kaip siekti pažangos įtvirtinant 
integruotesnę priežiūros struktūrą ir kartu siekti kurti vieną bendrą integruotą finansinių 
paslaugų rinką. Jis taip pat pažymėjo, kad reikia veiksmingai prižiūrėti svarbiausių rinkos 
dalyvių sisteminę riziką ir rizikos ribojimo aspektus. Makrolygio rizikos ribojimo analizė ir 
krizių valdymas turėtų būti įtraukti į finansinio stabilumo užtikrinimo įgaliojimus.

Komisija sušaukė aukšto lygio ekspertų grupę, kad ji pateiktų pasiūlymų Europos priežiūros 
tvarkai stiprinti. 2009 m. vasario mėn. J. De Larosiere‘o grupė pateikė pranešimą, o 2009 m. 
rugsėjo 23 d. Komisija pateikė konkrečių teisės aktų pasiūlymų:

– sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), kurią sudarytų nacionalinių 
finansų priežiūros institucijų, veikiančių kartu su naujosiomis Europos priežiūros 
institucijomis (EPI), sukurtomis pertvarkius esamus Europos priežiūros institucijų 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//LT.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=LT&ring=A6-2008-0359#top.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT.
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT#top.



DT\797720LT.doc 3/9 PE430.734v03-00

LT

komitetus1 į Europos bankininkystės instituciją (EBI), Europos draudimo ir profesinių 
pensijų instituciją (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI), 
tinklas; ir

– įsteigti Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti 
galimą grėsmę finansiniam stabilumui, kylančią dėl makroekonominių pokyčių ir visos 
finansų sistemos pokyčių. Šiuo tikslu ESRV iš anksto įspėtų, jei rizika visai sistemai imtų 
didėti, ir prireikus pateiktų rekomendacijų dėl veiksmų su šia rizika susijusioms 
problemoms spręsti2.

Teisingumo Teismas3 nusprendė, kad Sutarties 95 straipsnis, susijęs su galimybe nustatyti 
priemones, skirtas teisės aktams dėl vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo suderinti, yra tinkamas 
teisinis pagrindas įsteigti „Bendrijos agentūrą, padedančią įgyvendinti suderinimą“, kai tokiai 
įstaigai patikėtos užduotys glaudžiai susijusios su teisės aktų, kuriais suderinami nacionalinės 
teisės aktai, dalyku.

Pateikus šiuos teisės aktų pasiūlymus, 2009 m. spalio 26 d. pateiktas pirmasis pasiūlymas dėl 
bendrosios direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 11 direktyvų siekiant aiškiai apibrėžti 
siūlomos priežiūros struktūros uždavinius. Per būsimus keletą mėnesių bus pateiktas antrasis 
pasiūlymas dėl bendrosios direktyvos, kad šis darbas būtų atliktas.

Tolesnėse šio darbo dokumento dalyse pateikiama bendra Komisijos pasiūlymuose išdėstyto 
turinio ir keliamų klausimų apžvalga, atskirai aptariant makrolygio priežiūrą ir mikrolygio 
priežiūros institucijas.

2. Makrolygio priežiūra

2.1. Komisijos pasiūlymai įsteigti ESRV ir pavesti Europos centriniam bankui 
(ECB) atlikti tam tikras funkcijas

Pagrindiniai pasiūlymo ypatumai gali būti apibrėžti taip:

ESRV tikslas bus:
1. finansų sistemoje užkirsti kelią sisteminei rizikai arba ją sumažinti, kad būtų išvengta 

visuotinių finansinių nesėkmių;
2. padėti sklandžiai veikti vidaus rinkai; ir
3. užtikrinti tvarų finansų sektoriaus įnašą į ekonomikos augimą.

Šiuo tikslu ESRV turi būti atsakinga už Bendrijos finansų sistemos (suvokiamos kaip visų 
finansų institucijų, rinkų ir rinkos infrastruktūros) makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą.

ESRV turi būti keliamos šios užduotys:
1. nustatyti ir (arba) surinkti, atsižvelgiant į padėtį, ir analizuoti visą informaciją;
                                               
1 Šiuo metu tai yra Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas 

(angl. CEIOPS) ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).

2 Reikėtų pažymėti, kad šiame darbo dokumente dėmesys sutelkiamas į pasiūlymus sukurti EFPIS pertvarkant veikiančius Europos priežiūros institucijų 

komitetus į Europos priežiūros institucijas. Pasiūlymas įsteigti ESRV bus aptariamas atskirame memorandume.

3 Byla C-217/04, Jungtinė Karalystė prieš.Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. gegužės 2 d. sprendimas.
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2. nustatyti riziką ir jos svarbą;
3. teikti įspėjimus dėl rizikos, kai ji laikoma reikšminga;
4. prireikus teikti taisomųjų veiksmų rekomendacijas;
5. stebėti tolesnius veiksmus, kurių imtasi gavus įspėjimus ir rekomendacijas;
6. glaudžiai bendradarbiauti su Europos finansų priežiūros institucijų sistema ir, kai reikia, 

pateikti Europos priežiūros institucijoms informaciją apie sisteminę riziką, reikalingą jų 
užduotims įgyvendinti;

7. koordinuoti veiksmus su tarptautinėmis institucijomis, visų pirma su Tarptautiniu valiutos 
fondu ir Finansinio stabilumo taryba bei atitinkamomis trečiųjų šalių įstaigomis, 
sprendžiant klausimus, susijusius su makrolygio rizikos ribojimo priežiūra;

8. vykdyti kitas su tuo susijusias užduotis, nurodytas Bendrijos teisės aktuose.

ESRV turi būti suteikti šie įgaliojimai:
1. prašyti iš Europos priežiūros institucijų informacijos (pavienės arba pateikiamos 

apibendrinta arba suvestine forma), susijusios su finansų institucijomis; jei šios 
institucijos neturi prašomų duomenų arba negali pateikti jų laiku, ESRV gali paprašyti 
duomenų iš nacionalinių priežiūros institucijų, nacionalinių centrinių bankų ar kitų 
valstybių narių institucijų;

2. teikti bendro arba konkretaus pobūdžio įspėjimus ir rekomendacijas, kurių adresatai gali 
būti visa Bendrija (Komisija), viena arba kelios valstybės narės, viena arba kelios 
Europos priežiūros institucijos ir viena arba kelios nacionalinės priežiūros institucijos.

ESRV turi sudaryti:
1. Generalinė valdyba (61 narys, 33 balso teisę turintys nariai, iš jų 29 yra centrinių bankų 

atstovai): 2 ECB atstovai, 27 nacionalinių centrinių bankų atstovai, 1 Europos Komisijos 
narys, 3 EPI pirmininkai, 27 kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų atstovai 
(nelygu aptariamas klausimas; be balso teisės), 1 Tarybos Ekonomikos ir finansų 
komiteto pirmininkas (be balso teisės); vyksta bent 4 posėdžiai;

2. Valdymo komitetas (12 narių, iš jų 7 – centrinių bankų atstovai): Generalinės valdybos 
pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, dar 5 Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat 
yra ECB bendrosios tarybos nariai, 1 Europos Komisijos narys, 3 EPI pirmininkai, 1
Tarybos atstovas (Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas); posėdžiai vyksta bent 
kas ketvirtį;

3. Sekretoriatas: sekretoriato paslaugas užtikrina ECB, vadovą skiria ECB;
4. Patariamasis techninis komitetas (61 narys ir sekretoriato vadovas): 27 nacionalinių 

centrinių bankų atstovai, 1 ECB atstovas, 27 nacionalinių priežiūros institucijų nariai, 3 
EPI atstovai, 2 Komisijos atstovai, 1 Tarybos (Ekonomikos ir finansų komiteto) atstovas; 
pirmininką skiria Generalinė valdyba; jo kadencija neribojama;

5. ESRV pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas: šiuos centrinių bankų atstovus iš savo 
tarpo penkerių metų kadencijai renka Generalinės valdybos nariai, kurie taip pat yra ECB 
bendrosios tarybos nariai; pirmininkas pirmininkauja Generalinės valdybos ir Valdymo 
komiteto posėdžiams.

6. Patariamojo techninio komiteto pirmininką ESRV pirmininko pasiūlymu skiria 
Generalinė valdyba; jo kadencija neribojama.

ESRV nariai pareigas turi atlikti nešališkai ir negali nei prašyti, nei vykdyti valstybių narių 
nurodymų. Valstybės narės neturi siekti daryti įtakos ESRV nariams jiems vykdant su ESRV 
susijusias užduotis. Visų ESRV posėdžių darbas konfidencialus.
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Komisija negali nagrinėti su ESRV susijusį darbą atliekančių ECB darbuotojų išlaidų ar 
skaičiaus.

2.2. Pasiūlymuose keliami klausimai
Pasiūlymuose keliama nemažai klausimų, tarp jų:
– finansinio stabilumo apibrėžtis, įgaliojimų srities tinkamumas ir įgaliojimai finansiniam 

stabilumui pasiekti,
– poreikis tinkamai atsižvelgti į euro zonai priklausančias ir jai nepriklausančias valstybes 

nares,
– ESRV juridinio asmens statuso ir atskaitingumo nebuvimas,
– institucinė Bendrijos pusiausvyra,
– centrinių bankų dalyvavimas ir santykinė visų dalyvaujančių subjektų svarba,
– ESRV bankų sektoriaus priežiūros ir draudimo bei vertybinių popierių sektorių makrolygio 

priežiūros pusiausvyra,
– galimas interesų konfliktas siekiant pagrindinio ECB tikslo išlaikyti kainų stabilumą ir 

ESRV tikslų,
– ECB atskaitingumo ir nepriklausomumo pusiausvyra,
– neprivalomas įspėjimų ir rekomendacijų taikymas,
– įgaliojimų taikyti sankcijas nebuvimas,
– viešo įspėjimų ir rekomendacijų atskleidimo lygis,
– balsavimo dėl įspėjimų ir rekomendacijų viešumo tvarka,
– tarptautinis aspektas (koordinavimas ir atstovavimas),
– ESRV dalyvavimas priimant sprendimus dėl kritinių atvejų,
– EPI ir ESRV bendradarbiavimas, ypač informacijos srautų ir duomenų tvarkymo srityje,
– ESRV veiklos finansavimas, euro zonai priklausančių ir jai nepriklausančių valstybių narių 

bei EEE šalių dalyvavimo lygis,
– galimybė susipažinti su dokumentais ir procesų konfidencialumas,
– nuolatinis atstovavimas Tarybai,
– Parlamento atstovų nebuvimas,
– būsima raida ir nuostata dėl peržiūros,
– pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo tvarka.

3. Mikrolygio priežiūra

3.1. Komisijos pasiūlymai įsteigti EBI, EVPRI ir EDPPI
Komisijos vertinimu, pagrindiniai trijų siūlomų EPI reglamentų skirtumai susiję su institucijų 
tikslais, veiksmų taikymo sritimi ir apibrėžtimis, kuriuos Komisija suderino su atitinkamo 
sektoriaus ypatumais ir galiojančiais Bendrijos teisės aktais.

Be to, Komisija siūlo, kad už kredito reitingų agentūrų registravimą ir šios registracijos 
sustabdymą ir (arba) atšaukimą turėtų būti atsakinga EVPRI. EVPRI pareigos ir įgaliojimai 
kredito reitingų agentūrų atžvilgiu bus apibrėžti iš dalies pakeitus Reglamentą dėl kredito 
reitingų agentūrų.

Pagrindiniai pasiūlymo ypatumai gali būti apibrėžti taip:
Europos priežiūros institucijos bus Bendrijos įstaigos, turėsiančios juridinio asmens statusą, ir 
bus įsikūrusios Londone (EBI), Frakfurte (EDPPI) ir Paryžiuje (EVPRI).
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Europos priežiūros institucijų tikslas bus padėti:
1. gerinti vidaus rinkos veikimą, pirmiausia vykdant aukšto lygio, veiksmingą ir nuoseklų 

reguliavimą bei priežiūrą,
2. apsaugoti indėlininkus ir investuotojus (EBI), polisų turėtojus ir kitus naudos gavėjus 

(EDPPI) ir investuotojus (EVPRI),
3. užtikrinti finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tvarkingą veikimą,
4. užtikrinti finansų sistemos stabilumą,
5. stiprinti tarptautinį priežiūros koordinavimą.

EPI turi būti keliamos šios užduotys:
1. prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir 

praktiką, visų pirma teikiant nuomones Bendrijos institucijoms (jų prašymu arba savo 
iniciatyva) ir rengiant gaires, rekomendacijas ir techninių standartų projektus;

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

3. padėti kompetentingoms institucijoms perduoti viena kitai užduotis ir pareigas;
4. glaudžiai bendradarbiauti su ESRV, visų pirma teikti ESRV informaciją, būtiną jos 

užduotims atlikti, ir užtikrinti, kad reaguojant į ESRV įspėjimus ir rekomendacijas būtų 
imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;

5. atlikti kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo analizę, kad priežiūros rezultatai 
būtų nuoseklesni;

6. stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos srityje;
7. atlikti visas kitas konkrečias užduotis, nustatytas reglamentuose arba kituose Bendrijos 

teisės aktuose.

EPI turi būti suteikiami šie įgaliojimai:
1. parengti techninių standartų projektus ir pateikti juos Komisijai tvirtinti tik iš dalies arba 

su pakeitimais (Komisija pasiūlė taikyti komitologijos procedūrą, kurioje, priešingai negu 
įprasta, nedalyvauja Parlamentas),

2. skelbti gaires ir rekomendacijas, skirtas kompetentingoms institucijoms arba finansų 
institucijoms,

3. skelbti kompetentingoms institucijoms skirtas rekomendacijas, kuriose išdėstomi 
Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti būtini veiksmai,

4. priimti kompetentingoms valdžios institucijoms skirtus individualius sprendimus,
a. kuriais reikalaujama, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų veiksmų 

siekdamos išspręsti problemas, susijusias su bet kokia rizika, galinčia kelti 
pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba visos finansų 
sistemos ar jos dalies stabilumui, ir užtikrindamos finansų institucijų ir 
kompetentingų institucijų atitiktį tuose teisės aktuose nustatytiems 
reikalavimams, kai Komisija priims vienai iš EPI skirtą sprendimą, kuriame bus 
apibrėžtas kritinis atvejis,

b. kuriais reikalaujama, kad kompetentinga institucija imtųsi konkrečių veiksmų 
arba jų nesiimtų ir taip būtų išspręstas nesutarimas dėl kitos kompetentingos 
institucijos veiksmų arba neveikimo tvarkos arba turinio,
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5. priimti finansų institucijoms skirtus individualius sprendimus, kai nacionalinė 
kompetentinga institucija nesilaiko:

a. Komisijos sprendimo, kuriame nurodoma laikytis Bendrijos teisės,
b. vienos iš EPI sprendimo esant kritiniam atvejui, jeigu Komisija priėmė 

sprendimą, kuriame nustatytas kritinio atvejo faktas,
c. vienos iš EPI sprendimo išspręsti nesutarimą,

6. teikti nuomones Parlamentui, Tarybai arba Komisijai.

Apsaugos nuostatos
EPI turi užtikrinti, kad nė vienas su kritiniais atvejais arba nesutarimų sprendimu susijęs 
sprendimas nedarytų jokios neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei atsakomybei. Kai 
valstybė narė mano, kad taip nėra, ir kai sprendimas neatšaukiamas, ji gali prašyti Tarybą 
kvalifikuotąja balsų dauguma nuspręsti, ar sprendimas turi būti paliktas galioti, ar atšauktas.

Sudėtis
Europos priežiūros institucijas turi sudaryti:
1. stebėtojų taryba (32 nariai) – pirmininkas, 27 nacionalinių priežiūros institucijų vadovai, 

1 Komisijos atstovas, 1 ESRV atstovas; sprendimus jie priima kvalifikuotąja balsų 
dauguma arba paprastąja balsų dauguma,

2. valdyba (6 nariai) – pirmininkas, 1 Komisijos atstovas, 4 stebėtojų tarybos nariai,
3. pirmininkas – nepriklausomas specialistas, kurį penkeriems metams skiria stebėtojų 

taryba, o tvirtina Parlamentas,
4. vykdomasis direktorius – nepriklausomas specialistas, kurį penkeriems metams skiria 

stebėtojų taryba,
5. apeliacinė taryba (6 nariai) – jungtinė trijų EPI įstaiga,
6. suinteresuotųjų šalių grupė (30 narių).

EPI turi būti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos dalis ir bendradarbiauti su ESRV.

Atlikdami savo užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas, vykdomasis direktorius, balsuojantys 
stebėtojų tarybos nariai ir valdybos nariai turi veikti nepriklausomai ir objektyviai
Bendrijos interesais, neprašyti ir nevykdyti Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors 
valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų.

Pajamos
EPI pajamas visų pirma turi sudaryti:
1. privalomi nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti finansų institucijas, 

įnašai;
2. Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);
3. visi institucijai mokami mokesčiai atitinkamose Bendrijos teisės dokumentuose 

nurodytais atvejais.

Darbuotojų skaičius per metus
2011 m. 2012 m. 2012 m. 2014 m.

EBI 40 62 80 90
EDPPI 40 62 73 90
EVPRI 43 60 76 89
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Operatyvinių ir administracijos darbuotojų skaičiaus santykis su aptarnaujančių darbuotojų 
skaičiumi 2014 m. turi būti 5:1.

3.2. Pasiūlymuose keliami klausimai
Pasiūlymuose keliama nemažai klausimų, pavyzdžiui:
– institucijų skaičius ir jų uždavinių bei pareigų paskirstymas,
– kiekvienos institucijos atskaitingumas,
– vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas,
– tarptautinis aspektas (koordinavimas ir atstovavimas),
– sprendimų priėmimo procedūros kritiniais atvejais; sprendimų priėmimo procesas apskritai 

(balsavimas paprastąja ar kvalifikuotąja balsų dauguma),
– įgaliojimai rinkti informaciją,
– su būsimais specializuotais teisės aktais susiję įgaliojimai,
– komitologijos taikymas Komisijos sprendimams; Parlamento vaidmuo,
– trijų institucijų bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas,
– institucijų ir ESRV bendradarbiavimas,
– EPI ir nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimas,
– tarpusavio vertinimo procedūra ir tolesni veiksmai,
– tarpvalstybinės rizikos apibrėžtis,
– apsaugos nuostatos,
– įgaliojimai priimti sprendimus finansų institucijų atžvilgiu; įgaliojimų taikyti sankcijas 

nebuvimas,
– vaidmuo priežiūros institucijų kolegijų atžvilgiu; svarba didelėms tarpvalstybiniu mastu 

veikiančioms finansų institucijoms,
– suinteresuotųjų šalių grupės vaidmuo, dalyvavimas ir sudėtis,
– būsima raida ir nuostata dėl peržiūros.

4. Omnibus I ir II
4.1. Omnibus I

Siekdama, kad siūloma priežiūros sistema veiktų efektyviai, kartu su reglamentais, kuriais 
įsteigiamos EBI, EDPPI, EVPRI ir ESRV, Komisija pateikė pasiūlymą dėl bendrosios 
direktyvos (Omnibus I), kuria iš dalies keičiami galiojantys teisės aktai.

Šiais pakeitimais siekiama:
– apibrėžti tinkamą techninių standartų, kaip papildomos priežiūros konvergencijos 

priemonės, taikymo sritį,
– sujungti institucijų tarpininkavimo ir nesutarimų sprendimo funkciją,
– pritaikyti įvairius teisės aktų tekstus naujai priežiūros struktūrai ir į juos įtraukti šią 

struktūrą.

Direktyva Omnibus I iš dalies pakeisti teisės aktų tekstai daugiausia susiję su vertybiniais 
popieriais ir bankininkyste (Kapitalo reikalavimų direktyvos 2006/48/EB ir 2006/49/EB, 
Finansinių konglomeratų direktyva 2002/87/EB, Profesinių pensijų institucijų direktyva 
2003/41/EB, Piktnaudžiavimo rinka direktyva 2003/6/EB, Finansinių priemonių rinkų 
direktyva 2004/39/EB, Prospekto direktyva 2003/71/EB,
Atsiskaitymų baigtinumo direktyva 1998/26/EB, Skaidrumo direktyva 2004/109/EB, Kovos 
su pinigų plovimu direktyva 2005/60/EB ir Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyva 2009/65/EB).
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4.2. Omnibus II
Srityse, kuriose tai tikslinga, Komisija būsimoje bendrojoje direktyvoje (Omnibus II) siūlys 
daugiau galiojančių teisės aktų pakeitimų. Direktyvoje Omnibus II, kurią tikimasi priimti kitų 
metų pradžioje, tikriausiai daugiausia dėmesio bus skiriama draudimo teisės aktams, pvz., 
Direktyvai „Mokumas II“ ir Draudimo tarpininkavimo direktyvai.

4.3. Pasiūlymuose keliami klausimai
– Siūlomo suderinimo pobūdis ir taikymo sritis,
– sutaptis su pakeistomis Prospekto direktyvos redakcijomis, Piktnaudžiavimo rinka 

direktyva (angl. MAD), Finansinių priemonių rinkų direktyva (angl. MiFID) ir Kapitalo 
reikalavimų direktyva (angl. CRD),

– pakeitimams pateikti naudojamų tekstų nekonsolidavimas.


