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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0502),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0168/2009),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 
straipsnį, atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto, Biudžeto komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo įsteigiama Europos priežiūros 
institucija (draudimas ir profesinės 
pensijos)
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(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Dar gerokai prieš prasidedant 
finansų krizei Europos Parlamentas 
nuolat ragino ES lygmeniu įtvirtinti tikrai 
vienodas sąlygas visoms 
suinteresuotosioms šalims, kartu 
atkreipdamas dėmesį į Sąjungos 
patiriamas nesėkmes prižiūrint vis labiau 
integruotas finansų rinkas (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 knyga (2007 m.)3 ir 
I. Van den Burgo bei D. Daianu 
pranešimą su rekomendacijomis 
Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo 
– būsimosios priežiūros struktūros 
(2008 m.)4). Taip pat žiūrėti D. Skinderio 
2009 m. pranešimą „Mokumas II“ ir 
J. P. Gauzèso pranešimą dėl KRA 
reglamento (2009 m.).
_______________
1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453.
2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
4 OL C 9E, 2001 1 15, p. 48.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 
25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière 
pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų 
grupės ataskaitoje padaryta išvada, kad 
būtina sustiprinti priežiūros sistemą, 
siekiant sumažinti būsimų finansų krizių 
riziką ir pasekmes. Joje rekomenduojama 
įgyvendinti radikalias Bendrijos finansų 
sektoriaus priežiūros struktūros reformas. 
Ta ekspertų grupė taip pat padarė išvadą, 
kad reikėtų sukurti Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemą, kuri apimtų 
tris Europos priežiūros institucijas – vieną 
draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, 
vieną bankininkystės sektoriui ir vieną 
vertybinių popierių sektoriui, ir sukurti 
Europos sisteminės rizikos tarybą.

(2) Komisijos prašymu 2009 m. vasario 
25 d. paskelbtoje Jacques de Larosière 
pirmininkaujamos aukšto lygio ekspertų 
grupės ataskaitoje padaryta išvada, kad 
būtina sustiprinti priežiūros sistemą, 
siekiant sumažinti būsimų finansų krizių 
riziką ir pasekmes. Joje rekomenduojama 
įgyvendinti Bendrijos finansų sektoriaus 
priežiūros struktūros reformas. Ta ekspertų 
grupė taip pat padarė išvadą, kad reikėtų 
sukurti Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemą, kuri apimtų tris 
Europos priežiūros institucijas – vieną 
draudimo ir profesinių pensijų sektoriui, 
vieną bankininkystės sektoriui ir vieną 
vertybinių popierių sektoriui, ir sukurti 
Europos sisteminės rizikos tarybą. 
Ataskaitoje pateiktose rekomendacijose 
siūloma mažiausi pakeitimai, kurie, 
ekspertų nuomone, reikalingi siekiant 
išvengti panašios krizės ateityje.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos 
ekonomikos atkūrimo skatinimas“ 
Komisija pasiūlė parengti teisės akto, 
kuriuo būtų sukurta Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema ir Europos 
sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 
2009 m. gegužės 27 d. komunikate 
„Europos finansų priežiūra“ pateikė 
išsamesnės informacijos apie galimą tokios 

(3) 2009 m. kovo 4 d. pranešime „Europos 
ekonomikos atkūrimo skatinimas“ 
Komisija pasiūlė parengti teisės akto, 
kuriuo būtų sukurta Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema ir Europos 
sisteminės rizikos valdyba, projektą, o 
2009 m. gegužės 27 d. komunikate 
„Europos finansų priežiūra“ pateikė 
išsamesnės informacijos apie galimą tokios 
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naujos priežiūros sistemos struktūrą. naujos priežiūros sistemos struktūrą. 
Komisija neįtraukė visų rekomendacijų, 
pateiktų J. de Larosière ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bendrija jau padarė viską, kas 
įmanoma, turėdama dabartinio statuso 
Europos priežiūros institucijų komitetus, 
kurie tėra Komisijos patariamosios 
įstaigos. Negalima taikstytis su tokia 
padėtimi, kai nėra mechanizmo, kuriuo 
būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos priimtų geriausius įmanomus 
priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybiniu 
mastu veikiančių įstaigų; nacionalinės 
priežiūros institucijos nepakankamai 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija; kai 
nacionalinėms institucijoms imantis bendrų 
veiksmų tenka atsižvelgti į nenuoseklius 
reguliavimo ir priežiūros reikalavimus; kai 
sprendžiant Europos problemas 
nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra 
vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats 
teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. 
Europos priežiūros institucijų sistema 
turėtų būti siekiama pašalinti šiuos 
trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią 
stabilios ir bendros Bendrijos finansinių 
paslaugų rinkos tikslą, sujungiant 
nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą 
Bendrijos tinklą.

(6) Bendrija jau padarė viską, kas 
įmanoma, turėdama dabartinio statuso 
Europos priežiūros institucijų komitetus, 
kurie tėra Komisijos patariamosios 
įstaigos. Negalima taikstytis su tokia 
padėtimi, kai Sąjungoje nėra mechanizmo, 
kuriuo būtų užtikrinta, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos priimtų geriausius 
įmanomus priežiūros sprendimus dėl 
tarpvalstybiniu mastu veikiančių įstaigų; 
nacionalinės priežiūros institucijos 
nepakankamai bendradarbiauja ir keičiasi 
informacija; kai nacionalinėms 
institucijoms imantis bendrų veiksmų tenka 
atsižvelgti į nenuoseklius reguliavimo ir 
priežiūros reikalavimus; kai sprendžiant 
Europos problemas nacionaliniai 
sprendimai dažniausiai yra vienintelė 
įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto 
tekstas aiškinamas nevienodai. Europos 
priežiūros institucijų sistema, kurios 
pavadinimas keičiamas ir toliau ji bus 
vadinama Europos finansų priežiūros 
sistema, turėtų būti siekiama pašalinti šiuos 
trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią 
stabilios ir bendros Sąjungos finansinių 
paslaugų rinkos tikslą, sujungiant 
nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą 
Sąjungos tinklą.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos finansų priežiūros institucijų 
sistema turėtų būti nacionalinių ir 
Bendrijos priežiūros institucijų tinklas, 
kuriame kasdienė finansų įstaigų priežiūra 
būtų atliekama nacionaliniu lygmeniu, o 
pagrindinis tarpvalstybinių grupių 
priežiūros vaidmuo būtų patikėtas 
priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat 
turėtų būti užtikrintas didesnis finansų 
įstaigoms ir rinkoms visoje Bendrijoje
skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų 
taikymas. Reikėtų įsteigti Europos 
draudimo ir profesinių pensijų instituciją, 
taip pat Europos bankininkystės instituciją 
bei Europos vertybinių popierių ir rinkų 
instituciją (Europos priežiūros 
institucijas). 

(7) Europos finansų priežiūros sistema 
turėtų būti nacionalinių ir Sąjungos
priežiūros institucijų tinklas, kuriame 
kasdienė finansų įstaigų priežiūra būtų 
atliekama nacionaliniu lygmeniu, o 
pagrindinis tarpvalstybinių grupių 
priežiūros vaidmuo būtų patikėtas 
priežiūros institucijų kolegijoms. Taip pat 
turėtų būti užtikrintas didesnis finansų 
įstaigoms ir rinkoms visoje Sąjungoje
skirtų taisyklių suderinimas ir darnus jų 
taikymas. Reikėtų įsteigti Europos 
priežiūros instituciją (draudimas ir 
profesinės pensijos) kartu su Europos 
priežiūros institucija (bankininkystė) ir 
Europos priežiūros institucija (vertybiniai 
popieriai ir rinkos), taip pat Europos 
priežiūros institucija (Jungtinis 
komitetas). 
(Institucijų pavadinimus reikėtų 
atitinkamai pakeisti visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Europos priežiūros institucijos turėtų 
pakeisti Europos bankininkystės 
priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą 
Komisijos sprendimu 2009/78/EB,
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą 
Komisijos sprendimu 2009/79/EB, ir 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetą, įsteigtą 

(8) Europos priežiūros institucija 
(draudimas ir profesinės pensijos) (toliau 
 Institucija) turėtų pakeisti Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucijų komitetą, įsteigtą Komisijos 
sprendimu 2009/79/EB, ir turėtų perimti 
visas šio komiteto užduotis ir 
kompetenciją. Kiekvienos institucijos 
veiksmų mastas turėtų būti aiškiai 
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Komisijos sprendimu 2009/77/EB, ir 
turėtų perimti visas tų komitetų užduotis ir 
kompetenciją. Kiekvienos institucijos 
veiksmų mastas turėtų būti aiškiai 
apibrėžtas. Jeigu būtina atsižvelgiant į 
institucines priežastis ir Sutartyje 
nustatytas pareigas, Komisija taip pat 
turėtų būti priežiūros veiklos tinklo dalis.

apibrėžtas. Jeigu būtina atsižvelgiant į 
institucines priežastis ir Sutartyje 
nustatytas pareigas, Komisija taip pat 
turėtų būti priežiūros veiklos tinklo dalis.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija (toliau – Institucija) 
turėtų siekti gerinti vidaus rinkos veikimą, 
visų pirma užtikrindama aukštą, 
veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo ir 
priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius visų 
valstybių narių interesus, apsaugoti 
draudėjus ir kitus naudos gavėjus, 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant 
finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias 
šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai. 
Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų 
Bendrijos įstaiga, turinti juridinio asmens 
statusą ir teisinę, administracinę ir 
finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti 
savo tikslus.

(9) Institucija turėtų siekti gerinti vidaus 
rinkos veikimą, visų pirma užtikrindama 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, atsižvelgiant į įvairius 
visų valstybių narių interesus, vengti 
reguliacinio biržos arbitražo ir užtikrinti 
visiems vienodas sąlygas, apsaugoti 
draudėjus ir kitus naudos gavėjus, 
užtikrinti finansų rinkų vientisumą, 
veiksmingumą ir sklandų veikimą, 
apsaugoti finansų sistemos stabilumą ir 
stiprinti tarptautinės priežiūros 
koordinavimą visos ekonomikos, įskaitant 
finansų įstaigas ir kitas suinteresuotąsias 
šalis, vartotojus ir darbuotojus, naudai 
atsižvelgiant į būtinybę skatinti 
konkurenciją ir naujoves vidaus rinkoje ir 
užtikrinti visuotinį konkurencingumą. 
Būtina ir tinkama, kad Institucija būtų 
Sąjungos įstaiga, turinti juridinio asmens 
statusą ir teisinę, administracinę ir 
finansinę autonomiją, kad ji galėtų pasiekti 
savo tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime 
byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš 
Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas pripažino, 
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. 
Institucijos paskirtis ir užduotys – padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
nuosekliai aiškinti ir taikyti Bendrijos 
taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei 
integracijai būtiną finansinį stabilumą –
glaudžiai susijusios su Bendrijos acquis 
tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus 
rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta 
remiantis Sutarties 95 straipsniu.

(10) 2006 m. gegužės 2 d. sprendime 
byloje C-217/04 (Jungtinė Karalystė prieš 
Europos Parlamentą ir Tarybą) Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, 
kad Europos Sutarties 95 straipsnis, susijęs 
su galimybe nustatyti priemones, skirtas 
teisės aktams dėl vidaus rinkos sukūrimo ir 
veikimo suderinti, (dabar – Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis) 
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. Institucijos paskirtis ir 
užduotys – padėti kompetentingoms 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
nuosekliai aiškinti ir taikyti Sąjungos 
taisykles ir prisidėti užtikrinant finansinei 
integracijai būtiną finansinį stabilumą –
glaudžiai susijusios su Sąjungos acquis 
tikslais dėl finansinių paslaugų vidaus 
rinkos. Taigi Institucija turėtų būti įsteigta 
remiantis Sutarties 114 straipsniu.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą draudėjų, kitų naudos 

(13) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą draudėjų, kitų naudos 
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gavėjų ir vartotojų apsaugą visoje 
Europoje. Su politikos pasirinktimis 
nesusijusių techninių standartų projektus 
Bendrijos teisės aktuose apibrėžtose srityse 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
Institucijai, kuri yra itin specializuotą
kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos 
techninių standartų projektus pagal 
Bendrijos teisę turėtų tvirtinti Komisija, 
kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. 
Techninių standartų projektus turi priimti 
Komisija. Juos reikėtų iš dalies keisti, jei, 
pavyzdžiui, techninių standartų projektai 
būtų nesuderinami su Bendrijos teise, 
būtų nesilaikoma proporcingumo principo 
arba prieštaraujama esminiams 
finansinių paslaugų vidaus rinkos 
principams, nustatytiems Bendrijos 
finansinių paslaugų acquis. Siekiant 
užtikrinti sklandų ir paspartintą tų 
standartų priėmimą, Komisijos 
sprendimui dėl patvirtinimo priimti turėtų 
būti nustatomas konkretus terminas.

gavėjų ir vartotojų apsaugą visoje 
Europoje. Su politikos pasirinktimis 
nesusijusių techninių standartų projektus 
ES teisės aktuose apibrėžtose srityse būtų 
veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
Institucijai, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga. Komisijai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnyje numatytą 
procedūrą turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl techninių 
finansinių paslaugų srities standartų.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Šiame reglamente nustatytas techninių 
standartų rengimo procesas nepažeidžia 
Komisijos įgaliojimų savo iniciatyva 
priimti įgyvendinimo priemones pagal 
komitologijos procedūras Lamfalussy 
struktūros 2-uoju lygmeniu, kaip 
nustatyta atitinkamuose Bendrijos teisės 
aktuose. Klausimai, su kuriais susiję 
techniniai standartai, nesusiję su politikos 
sprendimais, o jų turinį riboja 1-uoju 
lygmeniu priimti Bendrijos teisės aktai. 
Rengdama standartų projektus, Institucija 
užsitikrina galimybę maksimaliai 
pasinaudoti specializuota nacionalinių 

(14) Šiuos techninių standartų projektus 
pagal Bendrijos teisę turėtų tvirtinti 
Komisija, kad jie įgytų privalomą teisinį 
poveikį. Ji gali nuspręsti juos dalinai ar 
visiškai atmesti, jei, pavyzdžiui, techninių 
standartų projektai būtų nesuderinami su 
Europos Sąjungos teise, būtų nesilaikoma 
proporcingumo principo arba 
prieštaraujama esminiams finansinių 
paslaugų vidaus rinkos principams, 
nustatytiems Europos Sąjungos 
finansinių paslaugų acquis. Siekiant 
užtikrinti sklandų ir paspartintą tų 
standartų priėmimą, Komisijos 
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priežiūros institucijų patirtimi. sprendimui dėl jų patvirtinimo, dalinio 
patvirtinimo ar atmetimo turėtų būti 
nustatomas konkretus terminas. Šiame 
reglamente nustatytas techninių standartų 
rengimo procesas nepažeidžia Komisijos 
įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties 290 straipsnį. Klausimai, 
su kuriais susiję techniniai standartai, 
nesusiję su politikos sprendimais, o jų 
turinį riboja 1-uoju lygmeniu priimti 
Sąjungos teisės aktai. Rengdama standartų 
projektus, Institucija užsitikrina galimybę 
maksimaliai pasinaudoti specializuota 
nacionalinių priežiūros institucijų patirtimi. 

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Institucija turėtų turėti įgaliojimą 
skelbti neprivalomas gaires ir 
rekomendacijas dėl Bendrijos teisės aktų 
taikymo techninių standartų neapimamose 
srityse. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
pasirūpinti, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos geriau laikytųsi šių gairių ir 
rekomendacijų, nacionalinės institucijos 
turėtų būti įpareigotos nurodyti priežastis, 
kodėl jos nesilaiko tų gairių ir 
rekomendacijų.

(15) Institucija turėtų turėti įgaliojimą 
skelbti neprivalomas gaires ir 
rekomendacijas dėl ES teisės aktų taikymo 
techninių standartų neapimamose srityse. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir pasirūpinti, 
kad nacionalinės priežiūros institucijos 
geriau laikytųsi šių gairių ir 
rekomendacijų, nacionalinės institucijos 
turėtų būti įpareigotos viešai, siekiant 
skaidrumo rinkos dalyvių atžvilgiu, 
nurodyti priežastis, kodėl jos nesilaiko tų 
gairių ir rekomendacijų. Techninių 
standartų nereglamentuojamose srityse 
Institucija turėtų numatyti ir skleisti 
pažangiąją patirtį.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Jeigu nacionalinė institucija nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą sprendimą 
Bendrijos teisės laikymuisi užtikrinti, 
suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad 
juo būtų galima pasinaudoti 
nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir 
užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 226
straipsnį. 

(18) Jeigu nacionalinė institucija per vieną 
mėnesį nuo gavimo nesilaiko 
rekomendacijos, Komisija turėtų turėti 
galimybę priimti atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai skirtą sprendimą 
Sąjungos teisės laikymuisi užtikrinti, 
suteikdama jam tiesioginę teisinę galią, kad 
juo būtų galima pasinaudoti 
nacionaliniuose teismuose ir institucijose ir 
užtikrinti jo vykdymą pagal Sutarties 258
straipsnį. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Bendrijos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų 
Bendrijos lygmeniu. Todėl Institucija 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos imtųsi 
konkrečių veiksmų kritinei padėčiai 
ištaisyti. Kritinei padėčiai nustatyti 
reikalinga didelė veiksmų laisvė, todėl šį 
įgaliojimą reikėtų suteikti Komisijai.
Siekiant kritiniu atveju užtikrinti 
veiksmingą atsaką, kai nacionalinės 
priežiūros institucijos nesiima veiksmų, 
Institucija turėtų būti įgaliota blogiausiu 
atveju priimti finansų įstaigoms tiesiogiai 
skirtus sprendimus joms tiesiogiai taikomų 
Bendrijos teisės aktų srityse, kuriais būtų 

(20) Atsižvelgiant į rimtas grėsmes 
sklandžiam finansų rinkų veikimui ir 
vientisumui ar Sąjungos finansų sistemos 
stabilumui, būtina imtis skubių ir 
koordinuotų atsakomųjų veiksmų Sąjungos
lygmeniu. Todėl Institucija turėtų turėti 
galimybę reikalauti, kad nacionalinės 
priežiūros institucijos imtųsi konkrečių 
veiksmų kritinei padėčiai ištaisyti. Europos 
sisteminės rizikos valdyba turėtų nustatyti, 
kada padėtis yra kritinė. Remdamasi 
Europos sisteminės rizikos valdybos 
rekomendacija Komisija turėtų skelbti 
kritinę padėtį. Siekiant kritiniu atveju 
užtikrinti veiksmingą atsaką, kai 
nacionalinės priežiūros institucijos nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
blogiausiu atveju priimti finansų įstaigoms 
tiesiogiai skirtus sprendimus joms 
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siekiama švelninti krizės poveikį ir atkurti 
pasitikėjimą rinkomis. 

tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų 
srityse, kuriais būtų siekiama švelninti 
krizės poveikį ir atkurti pasitikėjimą 
rinkomis. 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 
Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis 
vietoj atsakingos institucijos atlieka kita 
priežiūros institucija, o už priežiūros 
sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turi galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj kitos nacionalinės priežiūros 
institucijos. Perduodant užduotis ir 
pareigas turėtų būti vadovaujamasi 
principu, pagal kurį priežiūros 
kompetencija suteikiama priežiūros 
institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis 
veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti 
pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, 
siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, 
grupės priežiūros darnos ir norint 
optimaliai pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose Bendrijos teisės 

(23) Užduočių ir pareigų perdavimas gali 
būti naudinga priemonė priežiūros 
institucijų tinklo veikloje, siekiant mažinti 
priežiūros užduočių dubliavimą, skatinti 
bendradarbiavimą ir taip optimizuoti 
priežiūros procesą bei mažinti finansų 
įstaigoms tenkančią naštą. Taigi 
reglamente turėtų būti nustatytas aiškus 
teisinis tokio perdavimo pagrindas. 
Užduočių perdavimas reiškia, kad užduotis 
vietoj atsakingos institucijos atlieka kita 
priežiūros institucija, o už priežiūros 
sprendimus tebeatsako užduotis 
perduodanti institucija. Kai perduodamos 
pareigos, viena nacionalinė priežiūros 
institucija – institucija, kuriai perduodamos 
pareigos, – turi galėti savo vardu priimti 
sprendimą tam tikru priežiūros klausimu 
vietoj kitos nacionalinės priežiūros 
institucijos. Perduodant užduotis ir 
pareigas turėtų būti vadovaujamasi 
principu, pagal kurį priežiūros 
kompetencija suteikiama priežiūros 
institucijai, kuri turi geras sąlygas imtis 
veiksmų atitinkamu klausimu. Perskirstyti 
pareigas gali būti tikslinga, pavyzdžiui, 
siekiant masto ar aprėpties ekonomijos, 
grupės priežiūros darnos ir norint 
optimaliai pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų technine 
kompetencija. Pareigų perskirstymo pagal 
susitarimą principai gali būti papildomai 
patikslinti atitinkamuose ES teisės aktuose. 
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aktuose. Institucija turėtų visomis 
tinkamomis priemonėmis padėti 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
lengviau sudaryti perdavimo susitarimus. 
Jai turėtų būti iš anksto pranešama apie 
ketinamus sudaryti perdavimo susitarimus, 
kad ji tam tikrais atvejais galėtų pareikšti 
nuomonę. Ji turėtų centralizuoti tokių 
susitarimų skelbimą, kad skaidri ir lengvai 
prieinama informacija apie susitarimus 
būtų skelbiama laiku ir su ja galėtų 
susipažinti visos susijusios šalys.

Institucija turėtų visomis tinkamomis 
priemonėmis padėti nacionalinėms 
priežiūros institucijoms lengviau sudaryti 
perdavimo susitarimus ir turėtų prižiūrėti 
šią veiklą. Jai turėtų būti iš anksto 
pranešama apie ketinamus sudaryti 
perdavimo susitarimus, kad ji tam tikrais 
atvejais galėtų pareikšti nuomonę. Ji turėtų 
centralizuoti tokių susitarimų skelbimą, 
kad skaidri ir lengvai prieinama 
informacija apie susitarimus būtų 
skelbiama laiku ir su ja galėtų susipažinti 
visos susijusios šalys. Ji turėtų nustatyti ir 
skleisti pažangiąją patirtį, susijusią su 
įgaliojimų perdavimu ir perdavimo 
susitarimais.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga 
ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų 
priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl 
Institucija turėtų parengti tokių vertinimų 
metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. 
Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas 
ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, 
bet taip pat ir į priežiūros institucijų 
gebėjimą pasiekti aukštos kokybės 
priežiūros rezultatų, taip pat į nacionalinių 
priežiūros institucijų nepriklausomumą.

(25) Tarpusavio vertinimai yra veiksminga 
ir efektyvi priemonė nuoseklumui finansų 
priežiūros institucijų tinkle skatinti. Todėl 
Institucija turėtų parengti tokių vertinimų 
metodinę sistemą ir reguliariai juos atlikti. 
Vertinant dėmesys turėtų būti sutelkiamas 
ne tik į priežiūros praktikos konvergenciją, 
bet taip pat ir į priežiūros institucijų 
gebėjimą pasiekti aukštos kokybės 
priežiūros rezultatų, taip pat į nacionalinių 
priežiūros institucijų nepriklausomumą. 
Tarpusavio vertinimų rezultatai turėtų 
būti skelbiami viešai ir pažangiausia 
patirtis turėtų būti nustatyta ir taip pat 
skelbiama viešai.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Institucija turėtų aktyviai skatinti 
koordinuotą Bendrijos priežiūros institucijų 
atsaką, visų pirma tais atvejais, kai 
nepageidaujami pokyčiai galėtų kelti 
pavojų sklandžiam finansų rinkų veikimui 
ir vientisumui arba Bendrijos finansų 
sistemos stabilumui. Todėl, be įgaliojimų 
veikti kritiniais atvejais, jai turėtų būti 
patikėta bendroji veiklos koordinavimo 
Europos finansų priežiūros institucijų
sistemoje funkcija. Institucija ypatingą 
dėmesį turėtų skirti sklandžiam visos 
svarbios informacijos tarp nacionalinių 
priežiūros institucijų srautui.

(26) Institucija turėtų aktyviai skatinti 
koordinuotą Sąjungos priežiūros institucijų 
atsaką, visų pirma siekiant užtikrinti
sklandų finansų rinkų veikimą ir 
vientisumą arba Sąjungos finansų sistemos 
stabilumą. Todėl, be įgaliojimų veikti 
kritiniais atvejais, jai turėtų būti patikėta 
bendroji veiklos koordinavimo Europos 
finansų priežiūros sistemoje funkcija. 
Institucija ypatingą dėmesį turėtų skirti 
sklandžiam visos svarbios informacijos 
tarp nacionalinių priežiūros institucijų 
srautui.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Bendrijoje koordinuoti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų 

(27) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 
tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir, jeigu būtina, reguliariai 
arba prireikus ad hoc pagrindu pranešti 
apie juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Institucija taip pat turėtų visoje 
Sąjungoje pradėti ir koordinuoti testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintų 
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finansų įstaigų atsparumą nepalankiems 
rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad 
tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu 
būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

finansų įstaigų atsparumą nepalankiems 
rinkos pokyčiams, užtikrindama, kad 
tokiam testavimui nacionaliniu lygmeniu 
būtų taikoma kuo nuoseklesnė metodika. 
Siekdama pateikti informaciją apie savo 
pareigų vykdymą, Institucija turėtų atlikti 
ekonominę rinkų ir galimų rinkos pokyčių 
poveikio joms analizę.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti 
dialogą ir bendradarbiavimą su ne 
Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji 
visapusiškai atsižvelgia į Europos 
institucijų vaidmenį ir kompetenciją 
palaikant santykius su ne Bendrijos 
institucijomis ir tarptautiniuose 
forumuose.

(28) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų 
atstovauti Europos Sąjungai palaikant
dialogą ir bendradarbiaujant su ne 
Sąjungos priežiūros institucijomis. 
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
gali toliau dalyvauti tokiuose forumuose, 
susijusiuose su nacionaliniais klausimais 
bei kitais atitinkamais klausimais, kuriuos 
sprendžiant priežiūros institucijų 
kolegijoje joms tenka vadovaujančių 
priežiūros institucijų vaidmuo.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
sisteminės rizikos valdybos veikla būtų 
visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus 
ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių 

(31) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
sisteminės rizikos valdybos veikla būtų 
visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus 
ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių 
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veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
glaudžiai bendradarbiautų. Institucija 
turėtų dalytis su Europos sisteminės 
rizikos valdyba visa svarbia informacija. 
Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, 
turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą 
prašymą. Gavusi įspėjimų ar 
rekomendacijų, kurias Europos sisteminės 
rizikos valdyba skiria Institucijai arba 
kuriai nors nacionalinei priežiūros 
institucijai, Institucija turėtų pasirūpinti, 
kad būtų imtasi atitinkamų tolesnių 
veiksmų.

veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
glaudžiai bendradarbiautų. Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų 
dalytis visa svarbia informacija. 
Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, 
turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą 
prašymą. Gavusi įspėjimų ar 
rekomendacijų, kurias Europos sisteminės 
rizikos valdyba skiria Institucijai arba 
kuriai nors nacionalinei priežiūros 
institucijai, Institucija atitinkamai turėtų 
pasirūpinti, kad būtų imtasi atitinkamų 
tolesnių veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Tam tikrais atvejais Institucija turėtų 
konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų klausimais ir suteikti joms 
pagrįstą galimybę pareikšti pastabų dėl 
siūlomų priemonių. Siekiant 
veiksmingumo, tam tikslui turėtų būti 
suformuota Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė, kurioje proporcingomis 
dalimis būtų atstovaujamos Bendrijos
draudimo ir perdraudimo įmonės, taip pat 
profesinių pensijų fondai (įskaitant 
atitinkamai institucinius investuotojus ir 
kitas finansų įstaigas, kurios pačios 
naudojasi finansinėmis paslaugomis), jų 
darbuotojai, vartotojai ir kiti mažmeniniai 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojai, įskaitant 
MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
turėtų aktyviai veikti kaip sąsaja su kitomis 
naudotojų grupėmis Komisijos ar 

(32) Institucija turėtų konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis techninių 
standartų, gairių ir rekomendacijų 
klausimais ir suteikti joms pagrįstą 
galimybę pareikšti pastabų dėl siūlomų 
priemonių. Prieš priimdama techninių 
standartų projektus, gaires ir 
rekomendacijas Institucija turėtų atlikti 
poveikio įvertinimą siekiant užtikrinti, kad 
būtų vadovaujamasi geriausia aukštos 
kokybės reguliavimo praktika. Siekiant 
užtikrinti veiksmingą išorės pagalbą, 
turėtų būti suformuota Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupė, kurioje 
proporcingomis dalimis būtų 
atstovaujamos Sąjungos draudimo ir 
perdraudimo įmonės ir draudimo 
tarpininkai, taip pat profesinių pensijų 
fondai (įskaitant atitinkamai institucinius 
investuotojus ir kitas finansų įstaigas, 
kurios pačios naudojasi finansinėmis 
paslaugomis), profesinės sąjungos, 
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Bendrijos teisės aktuose nustatytoje 
finansinių paslaugų srityje.

mokslininkai, vartotojai ir kiti 
mažmeniniai draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų paslaugų naudotojai, 
įskaitant MVĮ. Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupė turėtų aktyviai veikti kaip 
sąsaja su kitomis naudotojų grupėmis 
Komisijos ar Sąjungos teisės aktuose 
nustatytoje finansinių paslaugų srityje.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą 
atliekant krizių valdymą, visų pirma 
siekiant stabilizuoti atskiras finansiškai 
silpnas finansų įstaigas ir išspręsti jų 
problemas, pagrindinė atsakomybė tenka 
valstybėms narėms. Priemonės, kurių 
Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų 
sprendimo atvejais, kurie turi įtakos 
finansų įstaigos stabilumui, neturėtų daryti 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. Turėtų būti nustatytas 
mechanizmas, pagal kurį valstybės narės 
galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir 
galiausiai perduoti klausimą nagrinėti 
Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. 
Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti 
tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į 
ypatingas valstybių narių pareigas šiuo 
atžvilgiu.

(33) Siekiant užtikrinti koordinuotą krizių 
valdymą ir išsaugoti finansinį stabilumą 
krizių atvejais, visų pirma siekiant 
stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas 
finansų įstaigas ir išspręsti jų problemas, 
pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms 
narėms. Priemonės, kurių Institucija imasi 
kritiniais ar nesutarimų sprendimo atvejais, 
kurie turi įtakos finansų įstaigos 
stabilumui, neturėtų daryti neigiamos 
įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei. Turėtų būti nustatytas 
mechanizmas, pagal kurį valstybės narės 
galėtų pasinaudoti šia apsaugos priemone ir 
galiausiai perduoti klausimą nagrinėti 
Tarybai, kad ji priimtų sprendimą. 
Sprendžiant šį klausimą tikslinga suteikti 
tam tikrą vaidmenį Tarybai, atsižvelgiant į 
ypatingas valstybių narių pareigas šiuo 
atžvilgiu.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Jei valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti apsaugos priemone, Europos 
Parlamentas turėtų būti informuotas tuo 
pačiu metu kaip ir Institucija, Taryba ir 
Komisija, nepažeidžiant ypatingos 
valstybių narių atsakomybės krizių 
atvejais. Be to, valstybė narė turėtų 
paaiškinti apsaugos priemonės naudojimo 
priežastis. Bendradarbiaudama su 
Komisija Institucija turėtų nustatyti 
priemones, kurių reikia imtis toliau.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Pagrindinis Institucijos sprendimų 
priėmimo organas turėtų būti stebėtojų 
taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir 
kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos 
pirmininkas. Komisijos, Europos 
sisteminės rizikos valdybos ir kitų dviejų
Europos priežiūros institucijų atstovai 
turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų 
teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų 
veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi 
tik Bendrijos interesais. Priimant bendro 
pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų priėmimu, taip pat su 
biudžeto klausimais, tikslinga taikyti 
kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, 
kaip nustatyta Sutartyje, o visiems kitiems 

(35) Pagrindinis Institucijos sprendimų 
priėmimo organas turėtų būti stebėtojų 
taryba, kurią turėtų sudaryti atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
kiekvienoje valstybėje narėje vadovai ir 
kuriai turėtų pirmininkauti Institucijos 
pirmininkas. Komisijos, Europos 
sisteminės rizikos valdybos, Europos 
priežiūros institucijos (bankininkystė ) ir 
Europos priežiūros institucijos 
(vertybiniai popieriai ir rinkos) atstovai 
turėtų dalyvauti posėdžiuose stebėtojų 
teisėmis. Stebėtojų tarybos nariai turėtų 
veikti nepriklausomai ir vadovaudamiesi 
tik Sąjungos interesais. Priimant bendro 
pobūdžio aktus, įskaitant susijusius su 
techninių standartų, gairių ir 
rekomendacijų priėmimu, taip pat su 
biudžeto klausimais, tikslinga taikyti 
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sprendimams turėtų būti taikoma paprastoji 
narių balsų dauguma. Atvejus, susijusius su 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nesutarimų sprendimu, turėtų nagrinėti 
ribotų įgaliojimų grupė.

kvalifikuotosios balsų daugumos taisykles, 
kaip nustatyta Sutarties 16 straipsnyje, o 
visiems kitiems sprendimams turėtų būti 
taikoma paprastoji narių balsų dauguma. 
Atvejus, susijusius su nacionalinių 
priežiūros institucijų nesutarimų 
sprendimu, turėtų nagrinėti ribotų 
įgaliojimų grupė.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį atviro 
konkurso tvarka išrenka stebėtojų taryba. 
Institucijos valdymas turėtų būti patikėtas 
vykdomajam direktoriui, kuris turėtų turėti 
teisę dalyvauti stebėtojų tarybos ir 
valdybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

(37) Institucijai turėtų atstovauti visą darbo 
dieną dirbantis pirmininkas, kurį Komisijai 
surengus atvirą konkursą ir po to 
sudarius trumpą sąrašą išrenka Europos 
Parlamentas. Institucijos valdymas turėtų 
būti patikėtas vykdomajam direktoriui, 
kuris turėtų turėti teisę dalyvauti stebėtojų 
tarybos ir valdybos posėdžiuose be teisės 
balsuoti.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tų institucijų veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas, ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Europos priežiūros 
institucijų jungtinis komitetas turėtų 

(38) Siekiant užtikrinti Europos priežiūros 
institucijų veiklos nuoseklumą įvairiuose 
sektoriuose, tos institucijos veiklą turėtų 
kruopščiai koordinuoti per Europos 
priežiūros institucijas (Jungtinį komitetą) 
(toliau  Jungtinis komitetas), ir jos, jei 
tinkama, turėtų stengtis susitarti dėl 
bendros pozicijos. Jungtinis komitetas 
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perimti visas Jungtinio finansinių 
konglomeratų komiteto funkcijas. Kai 
tinka, aktus, taip pat patenkančius į 
Europos bankininkystės institucijos ar 
Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijos kompetencijos sritį, 
lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios 
Europos priežiūros institucijos.

turėtų koordinuoti trijų Europos 
priežiūros institucijų veiklą, susijusią su 
finansiniais konglomeratais. Kai tinka, 
aktus, taip pat patenkančius į Europos 
priežiūros institucijos (bankininkystė) ar 
Europos priežiūros institucijos (vertybiniai 
popieriai ir rinkos) kompetencijos sritį, 
lygiagrečiai turėtų priimti ir susijusios 
Europos priežiūros institucijos. 
Jungtiniam komitetui metinės rotacijos 
principu pirmininkaus trijų Europos 
priežiūros institucijų pirmininkai. 
Jungtinio komiteto pirmininkas turėtų 
būti Europos sisteminės rizikos valdybos 
pirmininko pavaduotoju. Jungtinis 
komitetas turės nuolatinį sekretoriatą, 
kurį sudarys trijų Europos priežiūros 
institucijų deleguoti darbuotojai siekiant, 
kad visos trys Europos priežiūros 
institucijos neformaliai keistųsi 
informacija ir formuotų bendrą kultūrinį 
požiūrį. 

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio
pajamos būtų daugiausia gaunamos iš 
privalomų nacionalinių priežiūros 
institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su 
Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma 
Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai.

(40) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų gaunamos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto ir visų 
atitinkamose Europos Sąjungos teisės 
priemonėse nurodytais atvejais Institucijai 
mokamų mokesčių. Kiek tai susiję su 
Sąjungos įnašu, turėtų būti taikoma 
Sąjungos biudžetinė procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai.

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Institucijos tikslas – padėti: i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti draudėjus ir 
kitus naudos gavėjus, iii) užtikrinti finansų 
rinkų vientisumą, veiksmingumą ir tolygų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą, v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į 
būtinybę skatinti konkurenciją ir naujoves 
vidaus rinkoje ir užtikrinti visuotinį 
konkurencingumą ir vi) užkirsti kelią 
reguliaciniam arbitražui bei prisidėti 
užtikrinant visiems vienodas sąlygas. Šiam 
tikslui pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Sąjungos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai 
ir atlikdama ekonominę rinkų analizę, 
kad būtų skatinamas Institucijos tikslų 
siekimas.
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Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemos (toliau –
EFPIS), kuri veikia kaip priežiūros 
institucijų tinklas, kaip toliau nurodyta 39 
straipsnyje, dalis.

5. Institucija yra Europos finansų 
priežiūros sistemos (toliau – EFPS) dalis.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bendradarbiauja su Europos 
sisteminės rizikos valdyba (toliau –
ESRV), kaip nustatyta šio reglamento 21 
straipsnyje.

6. Vadovaujantis lojalaus 
bendradarbiavimo principu, kaip 
numatyta ES sutarties 4 straipsnio 3 
dalyje EFPS subjektai bendradarbiauja 
pasitikėdami ir visapusiškai gerbdami 
vieni kitus, ypač užtikrindami tarpusavio 
keitimąsi tinkama ir patikima informacija.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos būstinė yra Frankfurte. Institucijos būstinė yra [...]. 
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) vertinti asmenims ir verslo 
subjektams skirtų draudimo ir profesinių 
pensijų produktų ir paslaugų 
prieinamumą ir kokybę Europos 
Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) skatinti investuotojų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) siekiant pateikti informaciją apie 
Institucijos pareigų vykdymą atlikti 
ekonomines rinkų analizes;

Or. en

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) numatyti registruotų rinkos dalyvių 
duomenų bazę savo kompetencijos srityje 
ir, jei numatyta 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose, centriniu 
lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) rinkti būtiną informaciją, susijusią su 
rinkos dalyviais.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija gali rengti techninius 
standartus, kad papildytų, atnaujintų ir 
pakeistų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
teisės aktų neesmines nuostatas.
Techniniai standartai nėra strateginiai 
sprendimai ir jų turinys apsiriboja 
įprastais teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1a. Prieš skelbdama gaires ir 
rekomendacijas Institucija rengia atviras 
viešąsias konsultacijas su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir prieš 
priimdama techninių standartų projektą 
nagrinėja galimas susijusias sąnaudas ir 
naudą, vadovaudamasi pažangiausia 
nacionalinių institucijų patirtimi. 
Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
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pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 
grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Savo standartų projektus Institucija 
teikia tvirtinti Komisijai ir tuo pačiu metu 
– Europos Parlamentui bei Tarybai. 

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2b. Gavusi standartų projektus, Komisija 
per tris mėnesius nusprendžia, ar juos 
patvirtinti, dalinai patvirtinti ar atmesti. 
Tą laikotarpį Komisija gali pratęsti vienu 
mėnesiu. Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie savo 
sprendimą ir jį pagrindžia. 

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija pagal 7a–7d straipsnius 
priima deleguotuosius teisės aktus,
kuriuose nustatomi 1 dalyje nurodyti 
techniniai standartai. Komisija priima 
tokius teisės aktus kaip reglamentus arba 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Delegavimas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui 
suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje 
nurodytus techninius standartus, išskyrus 
tuos atvejus, kai tam tikrus sektorius 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 
nurodyta priešingai. 
2. Komisija priima deleguotąjį teisės aktą 
ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 7b ir 
7c straipsniuose nustatytų sąlygų.
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4. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
nesilaikė techninių standartų.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

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

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d straipsnis
Nepritarimas arba dalinis pritarimas 

deleguotiesiems teisės aktams
1. Tais atvejais, kai Komisija nepritaria 
techninio standarto projektui arba 
pritaria jam tik iš dalies, ji apie tai 
praneša Institucijai, Europos Parlamentui 
ir Tarybai ir pateikia savo priežastis. 
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
per vieną mėnesį pakviesti atsakingą 
Komisijos narį ir Institucijos pirmininką į 
Europos Parlamento atsakingo komiteto 
arba Tarybos ad hoc posėdį, kuriame jie 
pristatytų ir paaiškintų nuomonių 
skirtumus. 

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prieš skelbdama gaires ir 
rekomendacijas Institucija, 
vadovaudamasi pažangiausia 
nacionalinių institucijų patirtimi, rengia 
atviras viešąsias konsultacijas su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir nagrinėja 
galimas susijusias sąnaudas ir naudą. 
Institucija prašo 22 straipsnyje nurodytos 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių 
grupės nuomonės ar patarimo.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Per du mėnesius po to, kai paskelbiama 
gairė ar rekomendacija, kiekviena 
nacionalinė priežiūros institucija 
nusprendžia, ar ketina laikytis tos gairės 
ar rekomendacijos. Jei nacionalinė 
priežiūros institucija neketina laikytis 
gairės ar rekomendacijos, ji praneša apie 
tai Institucijai ir pateikia priežastis. 
Institucija šias priežastis skelbia viešai.

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kurios nacionalinės institucijos 
nesilaiko paskelbtų gairių ir 
rekomendacijų, taip pat pateikia 
informaciją apie tai, kaip ketina užtikrinti, 
kad ateityje kompetentingos institucijos 
laikytųsi jos rekomendacijų ir gairių.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, įskaitant pagal 
7 straipsnį nustatytus 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

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienos ar daugiau nacionalinių 
priežiūros institucijų ar Komisijos prašymu 
arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti 

2. Vienos ar daugiau nacionalinių 
priežiūros institucijų, Komisijos, Europos 
Parlamento, Tarybos ar Draudimo, 
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tariamą neteisingą Bendrijos teisės 
taikymą, pranešusi apie tai susijusiai 
nacionalinei priežiūros institucijai.

perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės prašymu arba 
savo iniciatyva Institucija gali ištirti 
tariamą neteisingą Sąjungos teisės taikymą, 
pranešusi apie tai susijusiai nacionalinei 
priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 2 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 Komisija priima ne vėliau 
kaip po vieno mėnesio nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. 

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu 
nacionalinė priežiūros institucija neįvykdo 
šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį ir jeigu 
būtina laiku ištaisyti padėtį, kai nacionalinė 
priežiūros institucija nevykdo sprendimo, 
kad rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos 
neutralios konkurencijos sąlygos arba 
užtikrintas sklandus finansų sistemos 
veikimas ir patikimumas, 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 ES teisę.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 59

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 patikimumui arba 
visos Sąjungos 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

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ESRV pirmininkas, Europos 
Parlamentas ir atsakingas Komisijos 
narys ex post keičiasi nuomonėmis dėl 
ESRV parengtos išvados, kuri įsigalioja 
kuo greičiau.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 226 straipsnį, jeigu 
nacionalinė priežiūros institucija neįvykdo 
2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 

3. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 258 straipsnį, jeigu 
nacionalinė priežiūros institucija neįvykdo 
2 dalyje nurodyto Institucijos sprendimo 
per toje dalyje nustatytą laikotarpį, 
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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.

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 62

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija nustato nacionalinių 
priežiūros institucijų taikinimo terminą, 
atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose nustatytus 
svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą 
bei skubumą. 

2. Institucija nustato nacionalinių 
priežiūros institucijų taikinimo terminą, 
atsižvelgdama į visus 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytuose teisės aktuose nustatytus 
svarbius terminus ir į reikalo sudėtingumą 
bei skubumą. Šiame etape Institucija 
veikia kaip tarpininkė.

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pasibaigus taikinimo etapui 
susijusios nacionalinės priežiūros 
institucijos nesusitaria, Institucija gali 
priimti sprendimą, kuriame būtų išspręstas 
nesutarimas ir reikalaujama, kad jos 
imtųsi konkrečių veiksmų arba susilaikytų 
nuo veiksmų pagal ES teisę. 

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal 4 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį nacionalinių 
priežiūros institucijų tuo pačiu klausimu 
priimtą ankstesnį sprendimą.
Bet kokie veiksmai, kurių nacionalinės 
priežiūros institucijos imasi dėl faktų, dėl 
kurių priimtas sprendimas pagal 3 arba 
4 dalis, turi derėti su tais sprendimais.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Institucija savo metinėje ataskaitoje 
nurodo, kokių nesutarimų turėjo 
kompetentingos institucijos, kokie buvo 
pasiekti susitarimai ir koks buvo priimtas 
sprendimas siekiant išspręsti šiuos 
nesutarimus.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Kompetentingų institucijų nesutarimų 

sprendimas
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Europos priežiūros institucija (jungtinis 
komitetas) 11 straipsnyje nustatyta tvarka 
sprendžia kompetentingų institucijų 
nesutarimus, kurie gali atsirasti joms 
imantis veiksmų pagal 42 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 71

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 „nacionaline 
priežiūros institucija“, kaip apibrėžta 
atitinkamuose teisės aktuose, ir, paprašiusi, 
gauna visą svarbią informaciją, kuria 
dalijamasi su bet kuriuo kolegijos nariu. 

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

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija stebi ir vertina rinkos 
pokyčius savo kompetencijos srityje ir, 
jeigu būtina, praneša Europos priežiūros
institucijai (bankininkystė), Europos 
priežiūros institucijai (vertybiniai popieriai 
ir rinkos), ESRV, Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Komisijai apie atitinkamas 
mikrolygio rizikos ribojimo tendencijas, 
galimą riziką ir silpnąsias vietas.

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui.)
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Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija į savo analizę įtraukia 
ekonominį draudimo ir  profesinių 
pensijų rinkų tyrimą bei galimų rinkos 
pokyčių joms daromą poveikį. Visų pirma 
Institucija, bendradarbiaudama su ESRV, 
inicijuoja ir koordinuoja finansų įstaigų 
atsparumo nepalankiems rinkos pokyčiams 
Sąjungos masto vertinimus. Tam Institucija 
parengia šias nacionalinėms priežiūros 
institucijoms taikyti skirtas priemones:

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su 
Europos bankininkystės institucija bei 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija tarpininkaujant Europos 
priežiūros institucijai (jungtiniam 
komitetui), Institucija užtikrina, kad būtų 
tinkamai atsižvelgta į pokyčius, riziką ir 
silpnąsias vietas visuose sektoriuose.

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Institucija atstovauja Europos 
Sąjungai visuose tarptautiniuose 
forumuose įstaigų, kurioms taikomi 1 
straipsnio 2 dalyje minėti teisės aktai, 
reguliavimo ir priežiūros klausimais.  
Nacionalinės kompetentingos institucijos 
gali ir toliau dalyvauti tokiuose 
forumuose, susijusiuose su nacionaliniais 
klausimais bei kitais atitinkamais 
klausimais, kuriuos sprendžiant 
priežiūros institucijų kolegijoje joms 
tenka vadovaujančių priežiūros institucijų 
vaidmuo. 

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Institucija plėtoja ryšius su trečiųjų šalių 
priežiūros institucijomis Ji gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis.

Or. en
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių 
priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl 
lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus.

2. Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių 
priežiūros tvarka susijusius sprendimus dėl 
lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Savo metinėje ataskaitoje Institucija 
pateikia administracinius susitarimus ir 
atitinkamus sprendimus, dėl kurių sutarta 
su tarptautinėmis organizacijomis ar 
trečiųjų šalių administracija.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. 
Prašymai pateikiami naudojant bendrą 
pranešimų formą.

Or. en
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kurios valstybės narės 
nacionalinės priežiūros institucijos 
prašymu Institucija pateikia visą 
informaciją, kurios reikia, kad ši 
nacionalinė priežiūros institucija galėtų 
vykdyti savo funkcijas, jeigu minėtoji 
nacionalinė priežiūros institucija yra 
nustačiusi atitinkamą tvarką 
konfidencialumo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija bendradarbiauja su ESRV.

1. Institucija bendradarbiauja su ESRV.

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 Institucija glaudžiai bendradarbiauja su 
ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią 
valdybos užduotims atlikti būtiną 
informaciją. ESRV pateikus motyvuotą 
prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai 
nedelsiant pateikiami visi jos užduotims 
atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti 

Institucija glaudžiai bendradarbiauja su 
ESRV. Ji reguliariai teikia ESRV naujausią 
valdybos užduotims atlikti būtiną 
informaciją. ESRV pateikus motyvuotą 
prašymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. …/… [ESRV] [15] straipsnyje, jai 
nedelsiant pateikiami visi jos užduotims 
atlikti būtini duomenys, kurie nepateikti 
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santraukos ar suvestinės forma. santraukos ar suvestinės forma. Institucija 
parengia atitinkamą protokolą dėl slaptos 
informacijos, susijusios su atskiromis 
finansų įstaigomis, atskleidimo.

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Siekiant padėti konsultuotis su 
suinteresuotosioms šalims Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė.

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Bendrijos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms, taip pat profesinių 
pensijų fondams, jų darbuotojams, 
vartotojams ir kitiems mažmeninių 
draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų paslaugų naudotojams.

2. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupę 
sudaro 30 narių, proporcingai 
atstovaujančių Sąjungos draudimo ir 
perdraudimo įmonėms ir draudimo 
tarpininkams, taip pat profesinių pensijų 
fondams, darbuotojų atstovams (pvz., 
profesinėms sąjungoms), vartotojams ir 
kitiems mažmeninių draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų paslaugų 
naudotojams. Ne mažiau kaip 5 nariai yra 
nepriklausomi aukšto lygio mokslininkai. 

Or. en
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Draudimo, perdraudimo ir profesinių 
pensijų fondų suinteresuotųjų šalių grupė 
gali teikti Institucijai nuomones ir 
patarimus bet kokiu su 7 ir 8 straipsnyje 
nurodytomis Institucijos užduotimis 
susijusiu klausimu.

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

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji turi
per dešimt darbo dienų nuo pranešimo 
apie Institucijos sprendimą nacionalinei 
priežiūros institucijai pranešti Institucijai, 
Komisijai ir Europos Parlamentui, kad 
nacionalinė priežiūros institucija 
sprendimo neįgyvendins.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir pateikia poveikio 
vertinimą aiškiai parodydama, kaip 
sprendimas pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
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mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

straipsnio 4 dalyje ir Protokolo dėl 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris 
pridedamas prie Europos Sąjungos 
sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo, 3 straipsnyje, posėdyje 
ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai 
Institucija informuoja valstybę narę, kaip 
nurodyta 4 pastraipoje, nusprendžia, ar 
Institucijos sprendimas turėtų būti 
patvirtintas, ar panaikintas.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta ES sutarties 16 straipsnyje, per 
dešimt darbo dienų nusprendžia, ar 
patvirtinti Institucijos sprendimą ar jį 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos, kompetentingos prižiūrėti 
finansų įstaigas kiekvienoje valstybėje 
narėje, vadovas. Jei valstybėje narėje yra 
daugiau negu viena kompetentinga 
institucija, institucijos susitaria, kad 
vienas iš jų vadovų atstovautų jas 
stebėtojų taryboje;

(b) atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos, kompetentingos prižiūrėti 
finansų įstaigas kiekvienoje valstybėje 
narėje, vadovas. Jei teritorijoje, kurioje 
atitinkama valstybė narė privalo taikyti 
ES teisės aktus, yra daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, šių organizacijų 
vadovai prisijungia prie atstovų stebėtojų 
taryboje ir tarp savęs nusprendžia, kaip 
bus atstovaujama (pasidalija šį 
atstovavimą), įskaitant atvejus, kai 
balsuojama 29 straipsnyje numatyta 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekdama 11 straipsnio tikslų, stebėtojų 
taryba suformuoja nepriklausomą grupę 
nešališkam nesutarimų sprendimui 
palengvinti, kurią sudaro pirmininkas, du 
stebėtojų tarybos nariai ir keturi asmenys, 
parenkami iš ekspertų sąrašo, kuriuo 
rūpinasi pirmininkas. Nė vienas grupei 
priklausantis stebėtojų tarybos narys 
negali būti nesutariančių nacionalinių 
priežiūros institucijų atstovas ir negali 
būti suinteresuotas palaikyti kurią nors 
ginčo šalį. Grupė sprendimus priima 
paprastąja balsų dauguma.

Or. en
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas 
užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir 
balsuojantys nariai veikia nepriklausomai 
ir objektyviai Bendrijos interesais, neprašo 
Bendrijos institucijų ar įstaigų, kurios nors 
valstybės narės vyriausybės ar bet kokios 
kitos viešosios ar privačiosios įstaigos 
nurodymų ir jais nesivadovauja.

Atlikdami šiuo reglamentu jiems skirtas 
užduotis, stebėtojų tarybos pirmininkas ir 
balsuojantys nariai veikia nepriklausomai 
ir objektyviai visos Sąjungos interesais, 
neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, 
kurios nors valstybės narės vyriausybės ar 
bet kokios kitos viešosios ar privačiosios 
įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, Europos Sąjungos 
institucijos ir bet kokios kitos viešosios ar 
privačiosios įstaigos nesiekia daryti 
poveikio stebėtojų tarybos nariams jiems 
atliekant jų institucijoms priskiriamas 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 

1. Stebėtojų taryba dėl 7 ir 8 straipsniuose 
nurodytų aktų ir visų priemonių bei 
sprendimų, priimamų pagal VI skyrių, 
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sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta Sutarties 205 
straipsnyje. 

sprendžia kvalifikuotąja savo narių balsų 
dauguma, kaip apibrėžta ES sutarties 16 
straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdybą sudaro pirmininkas, Komisijos 
atstovas ir stebėtojų tarybos iš savo narių 
išrinkti keturi nariai. 

1. Valdybą sudaro šeši nariai: pirmininkas, 
Komisijos atstovas ir stebėtojų tarybos iš 
savo balso teisę turinčių narių išrinkti 
keturi nariai. 

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas narys, išskyrus pirmininką,
turi pakaitinį narį, kuris galėtų pakeisti 
valdybos narį, jei tas asmuo negalėtų 
dalyvauti posėdyje. 

Kiekvienas narys turi pakaitinį narį, kuris 
galėtų pakeisti valdybos narį, jei tas asmuo 
negalėtų dalyvauti posėdyje. Pakaitinis 
pirmininkas renkamas pagal 33 straipsnio 
2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdybos sprendimai priimami 2. Valdybos sprendimai priimami 
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dalyvaujančių narių balsų dauguma. 
Kiekvienas narys turi vieną balsą. 

dalyvaujančių narių, kuriuos išrenka 
stebėtojų taryba, balsų dauguma. 
Kiekvienas iš šių narių turi vieną balsą. 

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Nepriklausomumas

Valdybos nariai veikia nepriklausomai ir 
objektyviai Bendrijos interesais, neprašo 
jokių Bendrijos institucijų ar įstaigų, 
kurios nors valstybės narės vyriausybės ar 
bet kokios kitos viešosios ar privačiosios 
įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmininką skiria stebėtojų taryba, 
atsižvelgdama į jo nuopelnus, gebėjimus, 
finansų įstaigų ir rinkų išmanymą bei su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Pirmininkas skiriamas atsižvelgiant į jo 
nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir 
rinkų išmanymą bei su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį, pagal atviros 
atrankos procedūrą, kurią rengia ir kuriai 
vadovauja Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 106

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia Europos Parlamentui 
galutinį trijų kandidatų sąrašą. Surengęs 
šių kandidatų klausymus, Europos 
Parlamentas išrenka vieną iš tų 
kandidatų. Tokiu būdu atrinktą kandidatą 
skiria stebėtojų taryba.

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Europos Parlamentas mano, kad į 
galutinį sąrašą įtraukti kandidatai 
nepakankamai atitinka pirmoje 
pastraipoje nurodytus kvalifikacijos 
reikalavimus, atviros atrankos procedūra 
pradedama iš naujo.

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skyrimą stebėtojų tarybos pasirinktą 
kandidatą turi patvirtinti Europos 
Parlamentas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant.

Stebėtojų taryba taip pat iš savo narių 
išrenka pakaitinį narį, kuris atliktų 
pirmininko pareigas jam nesant. Šis 
pakaitinis pirmininkas negali būti 
valdybos narys.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, ES institucijos ir kitos 
viešosios ar privačios įstaigos nesiekia 
daryti poveikio pirmininkui jam vykdant 
savo pareigas.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas gali pakviesti
pirmininką ar jo (jos) pakaitinį narį, 
visiškai paisydamas jo nepriklausomumo,
reguliariai daryti pareiškimą 
kompetentingame jo komitete ir atsakyti į 
to komiteto narių pateiktus klausimus

1. Bent vieną kartą per tris mėnesius 
pirmininkas ar jo pakaitinis narys daro
pareiškimą Europos Parlamente ir atsako į 
visus Parlamento narių pateiktus 
klausimus.
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Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas taip pat gali 
pareikalauti, kad pirmininkas pateiktų
ataskaitą apie savo pareigų atlikimą. 

2. Kai prašoma ir ne vėliau kaip 15 dienų 
prieš darydamas 1 dalyje nurodytą 
pareiškimą, pirmininkas pateikia Europos 
Parlamentui ataskaitą apie savo pareigų 
atlikimą  

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Papildomai prie 7a, 8, 9, 10, 11a ir 
18 straipsniuose nurodytos informacijos į 
ataskaitą įtraukiama informacija apie 
Institucijos ir Europos sisteminės rizikos 
valdybos sąveikos sritis ir, jei reikia, 
atsakoma į Draudimo, perdraudimo ir 
profesinių pensijų fondų suinteresuotųjų 
šalių grupės pateiktas nuomones ir 
apžvalgas. Taip pat į ją įtraukiama bet 
kokia susijusi informacija, kurios ad hoc
prašo Europos Parlamentas.

Or. en
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Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomąjį direktorių skiria stebėtojų 
taryba, atsižvelgdama į jo nuopelnus, 
gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų 
išmanymą, su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą.

2. Gavusi Europos Parlamento 
patvirtinimą, vykdomąjį direktorių skiria 
stebėtojų taryba, atsižvelgdama į jo 
nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir 
rinkų išmanymą, su finansų priežiūra ir 
reguliavimu susijusią patirtį bei valdymo 
patirtį, pagal atviros atrankos procedūrą, 
kurią rengia ir kuriai vadovauja Komisija.

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, Europos Sąjungos 
institucijos ir kitos viešosios ar privačios 
įstaigos nesiekia daryti poveikio 
vykdomajam direktoriui jam vykdant savo 
pareigas.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucija yra EFPIS, kuri veikia kaip 
priežiūros institucijų tinklas, dalis.

1. Institucija yra EFPIS dalis, kurios 
pagrindinis uždavinys – užtikrinti, kad 
finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų 
tinkamai įgyvendintos siekiant išsaugoti 
finansinį stabilumą, ir užtikrinti 
pasitikėjimą visa finansų sistema bei 
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pakankamą finansinių paslaugų gavėjų 
apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas, nurodytas 40 straipsnyje;

e) Europos priežiūros institucijos 
(Jungtinis komitetas), nurodytas 40 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 118

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Europos sisteminės rizikos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija per Europos priežiūros 
institucijų jungtinį komitetą, įsteigiamą 
pagal 40 straipsnį, užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir 

3. Institucija reguliariai ir glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija per Europos priežiūros 
instituciją (Jungtinį komitetą), įsteigiamą 
pagal 40 straipsnį, ir Europos sisteminės 
rizikos valdybą užtikrina darbo 
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formuoja bendras pozicijas finansinių 
konglomeratų priežiūros srityje ir kitais 
visus sektorius apimančiais klausimais.

nuoseklumą įvairiuose sektoriuose ir 
formuoja bendras pozicijas finansinių 
konglomeratų priežiūros srityje ir kitais 
visus sektorius apimančiais klausimais.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ
JUNGTINIS KOMITETAS

EUROPOS PRIEŽIŪROS 
INSTITUCIJOS (JUNGTINIS 
KOMITETAS)

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos 
priežiūros institucijų jungtinis komitetas.

1. Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos 
priežiūros institucijos (Jungtinis 
komitetas) (toliau Jungtinis komitetas), 
kurio būstinė yra Briuselyje.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 

2. Jungtinis komitetas veikia kaip forumas, 
kuriame Institucija reguliariai ir glaudžiai 
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bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą įvairiuose sektoriuose 

bendradarbiauja su Europos bankininkystės 
institucija bei Europos vertybinių popierių 
ir rinkų institucija ir užtikrina darbo 
nuoseklumą ir mokymąsi įvairiuose 
sektoriuose, o ypač:

– finansinių konglomeratų;
– apskaitos ir audito;
– finansinio stabilumo mikrolygio rizikos 
ribojimo analizių;
– mažmeninių investicinių produktų;
– kovos su pinigų plovimu priemonių; ir
– keitimosi informacija su Europos 
sisteminės rizikos valdyba bei Europos 
sisteminės rizikos valdybos ir Europos 
priežiūros institucijų sąveikos kūrimo.

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucija skiria pakankamai išteklių
Europos priežiūros institucijų jungtinio 
komiteto administracinei paramai. Tai 
apima personalo, administravimo, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidas.

3. Jungtinis komitetas turi nuolatinį 
sekretoriatą, kurio personalą sudaro 
paskirti trijų Europos priežiūros 
institucijų darbuotojai. Institucija skiria 
pakankamai išteklių administravimo, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidoms.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jungtinį komitetą sudaro Institucijos
pirmininkas ir Europos bankininkystės 

1. Jungtinis komitetas turi valdybą, kurią
sudaro Europos priežiūros institucijų
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institucijos bei Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos pirmininkai 
ir, kai taikoma, pagal 43 straipsnį įsteigto 
pakomitečio pirmininkas. 

pirmininkai ir, kai taikoma, pagal 43 
straipsnį įsteigto pakomitečio pirmininkas. 

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdomasis direktorius, Komisija ir 
ESRV kviečiami į Europos priežiūros 
institucijų jungtinio komiteto, taip pat 43 
straipsnyje minėtų pakomitečių posėdžius 
kaip stebėtojai.

2. Vykdomasis direktorius, Komisijos
atstovas ir ESRV kviečiami į Jungtinio
komiteto valdybos, taip pat 43 straipsnyje 
minėtų pakomitečių posėdžius kaip 
stebėtojai.

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos priežiūros institucijų jungtinio
komiteto pirmininkas skiriamas iš Europos 
bankininkystės institucijos, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos 
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos pirmininkų metinės rotacijos 
principu.

3. Jungtinio komiteto pirmininkas 
skiriamas iš Europos bankininkystės 
institucijos, Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucijos ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucijos pirmininkų 
metinės rotacijos principu. Jungtinio 
komiteto pirmininkas turi būti Europos 
sisteminės rizikos valdybos pirmininko 
pavaduotoju.

Or. en
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Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos priežiūros institucijų jungtinis
komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles ir jas paskelbia. Taisyklėse gali 
būti nurodyti papildomi jungtinio komiteto 
posėdžių dalyviai.

4. Jungtinis komitetas priima savo darbo 
tvarkos taisykles ir jas paskelbia. 
Taisyklėse gali būti nurodyti papildomi 
jungtinio komiteto posėdžių dalyviai.

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos priežiūros institucijų jungtinis 
komitetas susitinka bent kartą per du 
mėnesius.

Europos priežiūros institucijų Jungtinio 
komiteto valdyba susitinka bent kartą per 
du mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant 42 straipsnio tikslų įsteigiamas 
Europos priežiūros institucijų jungtinio
komiteto finansinių konglomeratų 
pakomitetis.

Siekiant 42 straipsnio tikslų įsteigiamas 
Jungtinio komiteto finansinių 
konglomeratų pakomitetis.

Or. en
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakomitetis iš savo narių išsirenka 
pirmininką, kuris taip pat yra Europos 
priežiūros institucijų jungtinio komiteto 
narys.

Pakomitetis iš savo narių išsirenka 
pirmininką, kuris taip pat yra Jungtinio
komiteto narys.

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apeliacinė taryba – jungtinė Europos 
bankininkystės institucijos, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijos 
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos įstaiga.

1. Apeliacinė taryba – jungtinė trijų
Europos priežiūros institucijų įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai nacionalinių 
priežiūros institucijų ar kitų Institucijos 
veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar 
Bendrijos įstaigų darbuotojai.

2. Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir 
šeši pakaitiniai nariai. Ją sudaro asmenys, 
kurie turi gerą reputaciją, dokumentais 
pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinę 
kompetenciją, įskaitant patirtį priežiūros 
klausimais, įgytą pakankamai aukštu 
lygiu bankininkystės, draudimo, 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
paslaugų srityje, ir bent du nariai turi 
turėti pakankamų teisės žinių, kad galėtų 
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teikti profesionalias teisines konsultacijas 
Institucijos įgaliojimų vykdymo 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Du apeliacinės tarybos narius ir du
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Institucijos valdyba, prieš tai 
pasitarusi su stebėtojų taryba. 

3. Apeliacinės tarybos narius ir jų
pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto 
trumpojo sąrašo, sudaryto po viešo 
kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
skiria Europos Parlamentas, prieš tai 
pasitaręs su stebėtojų taryba. 

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti nariai skiriami pagal Reglamentą 
(EB) Nr. …/… [EBI] ir Reglamentą (EB) 
Nr. …/… [EVPRI]. 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucijos valdybos paskirtas
apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir valdyba, pasitarusi
su stebėtojų taryba, priima atitinkamą 
sprendimą.

5. Apeliacinės tarybos narys negali būti 
pašalintas iš pareigų savo kadencijos 
laikotarpiu, nebent jis pripažintas kaltu dėl 
rimto nusižengimo ir Europos 
Parlamentas, pasitaręs su stebėtojų taryba, 
priima atitinkamą sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Institucija, Europos bankininkystės 
institucija ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija užtikrina tinkamą 
apeliacinės tarybos veiklos paramą ir 
sekretoriato paslaugas.

6. Institucija, Europos bankininkystės 
institucija ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija per Jungtinį komitetą 
užtikrina tinkamą apeliacinės tarybos 
veiklos paramą ir sekretoriato paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apeliacinės tarybos nariai priima 
sprendimus nepriklausomai. Jų nevaržo 
jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų 
pareigų Institucijoje, jos valdyboje ar jos 
stebėtojų taryboje. 

1. Apeliacinės tarybos nariai priima 
sprendimus nepriklausomai. Jų nevaržo 
jokie nurodymai. Jie negali eiti jokių kitų 
pareigų Institucijoje, jos valdyboje ar jos 
stebėtojų taryboje; jie taip pat negali būti 
kitų Europos institucijų ar nacionalinių 
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valdžios institucijų darbuotojai. 

Or. en

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ieškinių pateikimas Pirmosios instancijos 
teismui ir Teisingumo Teismui

Ieškinių pateikimas Bendrajam Teismui ir 
Teisingumo Teismui.
(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui).

Or. en

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Sutarties 230 straipsnį Pirmosios 
instancijos teismui arba Teisingumo 
Teismui gali būti pateiktas ieškinys, 
kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos 
priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai 
apeliacinė taryba tokios teisės neturi, 
Institucijos priimtas sprendimas.

1. Pagal Sutarties 263 straipsnį Pirmosios 
instancijos teismui arba Teisingumo 
Teismui gali būti pateiktas ieškinys, 
kuriame ginčijamas apeliacinės tarybos 
priimtas sprendimas arba, tais atvejais, kai 
apeliacinė taryba tokios teisės neturi, 
Institucijos priimtas sprendimas.

Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet 2. Jeigu Institucija įpareigota veikti, bet 
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nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties 
232 straipsnį Pirmosios instancijos teismui 
arba Teisingumo Teismui gali būti 
pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

nepriima jokio sprendimo, pagal Sutarties 
265 straipsnį Pirmosios instancijos teismui 
arba Teisingumo Teismui gali būti 
pateiktas ieškinys dėl neveikimo.

Or. en

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos išlaidas sudaro bent 
personalo, darbo užmokesčio, 
administracinės, infrastruktūros ir veiklos 
išlaidos. 

2. Institucijos išlaidas sudaro bent 
personalo, darbo užmokesčio, 
administracinės, infrastruktūros, profesinio 
mokymo ir veiklos išlaidos. 

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija 
įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos 

3. Remdamasi šia sąmata, Komisija 
įtraukia į preliminarų Europos Sąjungos 
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bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, 
jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, 
ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 
272 straipsnį, sumą.

bendrojo biudžeto projektą išlaidas, kurios, 
jos manymu, reikalingos pagal etatų planą, 
ir subsidijos, kuri bus mokama iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto pagal Sutarties 
313 ir 314 straipsnius, sumą.

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nesutartinės atsakomybės atveju 
Institucija pagal valstybių narių teisės 
aktams būdingus bendruosius principus 
atlygina žalą, kurią ji arba jos darbuotojai 
padarė eidami pareigas. Bet koks ginčas, 
kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, 
priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

1. Nesutartinės atsakomybės atveju 
Institucija pagal valstybių narių teisės 
aktams būdingus bendruosius principus 
atlygina nepateisinamą žalą, kurią ji arba 
jos darbuotojai padarė eidami pareigas. Bet 
koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos 
atlyginimo, priklauso Teisingumo Teismo 
jurisdikcijai.

Or. en

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, 
vykdomajam direktoriui ir Institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių 
laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi 
profesinės paslapties reikalavimai pagal 
Sutarties 287 straipsnį ir atitinkamos 
atitinkamų Bendrijos teisės aktų nuostatos, 
net ir jiems baigus eiti pareigas. 

1. Stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, 
vykdomajam direktoriui ir Institucijos 
darbuotojams, įskaitant valstybių narių 
laikinai komandiruotus pareigūnus, taikomi 
profesinės paslapties reikalavimai pagal 
Sutarties 339 straipsnį ir atitinkamos 
atitinkamų Bendrijos teisės aktų nuostatos, 
net ir jiems baigus eiti pareigas. 

Or. en
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Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucijos veikloje gali dalyvauti Europos 
Sąjungai nepriklausančios šalys, kurios su 
Bendrija yra sudariusios susitarimus, pagal 
kuriuos jos priėmė ir taiko Bendrijos teisę 
Institucijos kompetencijos srityje, kaip 
nurodyta 1 straipsnio 2 dalyje.

1. Institucijos veikloje gali dalyvauti 
Europos Sąjungai nepriklausančios šalys, 
kurios su Bendrija yra sudariusios 
susitarimus, pagal kuriuos jos priėmė ir 
taiko Bendrijos teisę Institucijos 
kompetencijos srityje, kaip nurodyta 1 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sudariusioms susitarimus su Sąjunga 
trečiosioms šalims, taikančioms teisės 
aktus, kurie pripažinti atitinkančiais 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytą Institucijos 
kompetencijos sritį, taip pat leidžiama 
dalyvauti Institucijos veikloje, kuria jos 
tiesiogiai suinteresuotos.

Or. en

Pakeitimas 148

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia ataskaitą atsižvelgdama į 
pagal 22 straipsnį įsteigtos Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 
suinteresuotųjų šalių grupės, pagal 
23 straipsnį įsteigtos stebėtojų tarybos ir 
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pagal 40 straipsnį įsteigto Jungtinio 
komiteto pasiūlymus dėl Institucijos ir 
Europos finansų priežiūros sistemos 
(EFPS) kūrimo. Šie pasiūlymai bus 
pridedami prie ataskaitos, kurią turi 
paskelbti Komisija. Komisija taip pat 
atsižvelgia į kitų suinteresuotųjų subjektų 
grupių nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitoje, be kita ko, apžvelgiama 
institucijų veikla, kaip numatyta 
6 straipsnyje, apsaugos sąlygos taikymas 
pagal 23 straipsnį ir EFPS veikla pagal 
39 straipsnį. Joje pateikiama pasiūlymų, 
kaip toliau didinti Institucijos ir EFPS 
vaidmenį, siekiant sukurti integruotą 
Europos priežiūros sistemą, įskaitant, jei 
būtina, pasiūlymus dėl Sutarties sektorių 
teisės aktų pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toje ataskaitoje taip pat vertinama 
pažanga siekiant reguliavimo ir priežiūros 
konvergencijos Bendrijos krizių valdymo 
ir sprendimo srityse. Vertinimas 
grindžiamas išsamiomis konsultacijomis, 
įskaitant konsultacijas su Draudimo, 
perdraudimo ir profesinių pensijų fondų 

Išbraukta.
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suinteresuotųjų šalių grupe.

Or. en

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Nuo Finansinių paslaugų veiksmų plano įgyvendinimo pradžios Europos Parlamentas atlieka 
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 Europos Parlamentas nuolat ragino ES lygmeniu 
įtvirtinti tikrai vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims, kartu atkreipdamas dėmesį 
į svarbias Europos patiriamas nesėkmes prižiūrint vis labiau integruotas finansų rinkas (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 knyga (2007 m.)3 bei I. Van den Burgo 
ir D. Daianu pranešimą su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tąsos –  
būsimosios priežiūros struktūros (2008 m.)4). Be to, kai kuriuose tam tikruose teisės aktuose 
išdėstyti pagrindiniai principai arba nurodyta bendroji kryptis, kokia turėtų būti būsimoji ES 
vykdomos priežiūros sistema (P. Skinnerio pranešimas „Mokumas II“ (2009) ir  J. P. Gauzès 
pranešimą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (2009 m.)).

Visuose savo pranešimuose Europos Parlamentas ragino Komisiją išnagrinėti, kaip galima 
būtų padaryti pažangą įtvirtinant geriau integruotą 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 ribojimą. 
Makrolygio rizikos ribojimo analizė ir krizių valdymas turėtų įeiti į įpareigojimą užtikrinti 
finansinį stabilumą. Europos Parlamentas pritaria tam, kad per vidutinės trukmės laikotarpį 
būtų sukurta tarptautinių institucijų priežiūra ES lygmeniu ir parengtas europinis krizių, kurias 
jos gali patirti, įveikimo mechanizmas.

Europos Komisija nusprendė sušaukti aukšto lygio ekspertų grupę, kad ji pateiktų pasiūlymų 
dėl Europos priežiūros tvarkos gerinimo. 2009 m. vasario mėn. J. De Larosiere grupė pateikė 
pranešimą, o 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija pateikė konkrečių teisės aktų pasiūlymų, kuriais 
siekiama:

– įsteigti nacionalinių finansų priežiūros vykdytojų tinklą, kuris veiktų kartu su naująja 
Europos priežiūros institucija (EPI). Ši institucija pagrįsta trimis ramsčiais. Kiekvieną 

                                               
1 OL C 40, 2001 2 7, p. 453.
2 OL C 25 E, 2004 1 29, p. 394.
3 Oficialiajame leidinyje nepaskelbta.
4 4 OL C 9E, 2001 1 15, p. 48.
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ramstį sudaro Europos priežiūros komitetai1, t.y. susidaro bankininkystės (EPI 
(bankininkystė)) ramstis, draudimo ir profesinių pensijų ramstis (EPI (draudimas ir 
profesinės pensijos) ir vertybinių popierių ir rinkų institucija (EPI (vertybiniai popieriai ir 
rinka)), o jungtinis Europos priežiūros institucijos komitetas užtikrina tinkamą Europos 
finansų rinkos konsoliduotą reguliavimą ir priežiūrą;

– 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 ta rizika susijusioms 
problemoms spręsti.2

Teisingumo Teismas pripažino3, kad Sutarties 95 straipsnis (dabar – Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 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 sistemos uždavinius. Per keletą mėnesių turėtų būti pateiktas antrasis 
pasiūlymas dėl bendrosios direktyvos, kad šis darbas būtų atliktas.

                                               
1 Tai 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 šioje aiškinamojoje dalyje dėmesys sutelkiamas į pasiūlymus sukurti EFPIS pertvarkant 
veikiančius Europos priežiūros institucijų komitetus į Europos priežiūros institucijas. Pasiūlymas įsteigti ESRV 
aptariamas atskirame memorandume.
3 ˇr. EBTT, C-217/04, p. 44.


