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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
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.

Bet kurio pakeitimo, kuriuo siekiama pakeisti esamą teisės aktą, antraštėje 
yra trečia ir ketvirta eilutė, atitinkamai nurodanti esamą aktą ir šio akto 
nuostatą, kuriai pakeitimas turi įtakos. Esamo teisės akto nuostatos vietos, 
kurias Parlamentas norėtų iš dalies pakeisti, tačiau teisės akto projekte 
paliktos nepakeistos, paryškinamos pusjuodžiu šriftu. Teisės aktų projekto 
vietos, kurias Parlamentas siūlo išbraukti, pažymėtos šitaip: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos 
knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų 
nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0362),

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, kuriais 
vadovaudamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0096/2009),

– 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 ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 53 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 12 d. Europos centrinio banko nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

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

1. patvirtina 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, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 291, 2009.12.1., p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų 
sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie 
pavienių finansų įstaigų žlugimo ir 
sistemiškų problemų atsiradimo valstybėse 
narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos 
prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos 
sudėtingos, priežiūros institucijos ir 
reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir 
Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetą, sutinka, kad prie to 
labai prisidėjo netinkamos kai kurių 
finansų įstaigų atlyginimų struktūros. 
Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi 
prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia 
patikimam ir veiksmingam rizikos 
valdymui ir dar labiau verčia prisiimti 
pernelyg didelę riziką. 

(1) Pernelyg didelė ir neprotinga bankų 
sektoriaus prisiimta rizika prisidėjo prie 
pavienių finansų įstaigų žlugimo ir 
sistemiškų problemų atsiradimo valstybėse 
narėse ir pasaulyje. Nors tokios rizikos 
prisiėmimo priežasčių yra daug ir jos 
sudėtingos, priežiūros institucijos ir 
reguliavimo institucijos, įskaitant G 20 ir 
Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetą, sutinka, kad prie to 
labai prisidėjo netinkamos kai kurių 
finansų įstaigų atlyginimų struktūros. 
Atlyginimų nustatymo politika, paskatinusi 
prisiimti riziką, kuri viršija bendrąjį 
įstaigos toleruojamos rizikos lygį, kenkia 
patikimam ir veiksmingam rizikos 
valdymui ir dar labiau verčia prisiimti 
pernelyg didelę riziką. Todėl tarptautiniu 
mastu priimti ir patvirtinti Finansinio 
stabilumo valdybos patikimos 
kompensavimo praktikos principai yra itin 
svarbūs.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. 

(4) Kadangi pernelyg didelė ir neprotinga 
bankų sektoriaus prisiimta rizika gali 
pakenkti finansų įstaigų finansiniam 
patikimumui ir destabilizuoti bankų 
sistemą, svarbu, kad naujas įpareigojimas, 
susijęs su atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika, būtų įgyvendinamas nuosekliai. 
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Todėl reikėtų patikslinti pagrindinius 
patikimo atlyginimų nustatymo principus, 
siekiant užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką ir kad ji derėtų su įstaigai 
priimtina rizika, taip pat įstaigos 
vertybėmis ir ilgalaikiais interesais. 
Siekiant užtikrinti, kad finansų įstaigų 
atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra.

Todėl reikėtų patikslinti patikimo 
atlyginimų nustatymo principus, siekiant 
užtikrinti, kad atlyginimų struktūra 
asmenys nebūtų skatinami prisiimti per 
didelę riziką arba moralinę žalą ir kad ji 
derėtų su įstaigai priimtina rizika, taip pat 
įstaigos vertybėmis ir ilgalaikiais 
interesais. Siekiant užtikrinti, kad finansų 
įstaigų atlyginimų nustatymo politikos 
formavimas būtų integruotas į rizikos 
valdymą, kiekvienos kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės valdymo organas 
(stebėtojų taryba) turėtų nustatyti 
taikytinus bendruosius principus, ir turėtų 
būti atliekama bent metinė nepriklausoma 
politikos vidaus peržiūra.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šia direktyva nustatomi būtinieji 
pagrindiniai atlyginimų nustatymo 
politikos principai. Šie principai taikomi 
proporcingai kredito įmonės arba 
atitinkamos investicinės įmonės veiklos 
pobūdžiui, aprėpčiai, sudėtingumui ir 
rizikai ir atsižvelgiant į jos dydį ir vidaus 
struktūrą. Šia direktyva neturėtų būti 
trukdoma valstybėms narėms įgyvendinti 
griežtesnių arba papildomų nacionalinių 
priemonių, kurios gali būti taikomos 
finansinės paramos konkretiems bankams 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į apribojimus mažoms įmonėms, Komisijos pasiūlymu atlyginimo nustatymo 
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priemonėms taikomas proporcingumo principo patikrinimas. Vis dėlto tai turėtų būti 
persvarstyta užtikrinant, kad nebūtų sudaromos nevienodos veiklos sąlygos, kuriomis 
siekiama palankesnio reguliavimo. Svarbu, kad šiais teisės aktais nebūtų draudžiamos 
atlyginimų nustatymo politikos reguliavimo naujovės valstybėse narėse, todėl būtina nurodyti, 
kad reikalavimai gali būti didesni, negu būtinieji.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Komisija iki 2012 m. gruodžio mėn. 
turėtų persvarstyti atlyginimų politikos 
principus, ypač tam, kad nebūtų palikta 
jokių spragų ir užtikrinti šių principų 
veiksmingumą, įgyvendinimą ir vykdymą, 
atsižvelgiant į tarptautinius įvykius.

Or. en

Pagrindimas

Diskusija dėl tinkamos atlyginimų nustatymo politikos plėtojasi labai sparčiai ir todėl 
reikalingas trumpas persvarstymo laikotarpis, užtikrinant, kad laiku būtų svarstomi būtini 
patikslinimai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą 
vykdymą, kompetentingos institucijos taip 
pat turėtų turėti teisę taikyti finansines arba 
nefinansines priemones ar skirti nuobaudas 
už bet kurio Direktyvos 2006/48/EB 
reikalavimo nevykdymą, įskaitant 
reikalavimą turėti atlyginimų nustatymo 
politiką, kuri derėtų su patikimu ir 
veiksmingu rizikos valdymu. Šios 
priemonės ir nuobaudos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(8) Siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą 
vykdymą, kompetentingos institucijos taip 
pat turėtų turėti teisę taikyti finansines arba 
nefinansines priemones ar skirti nuobaudas 
už bet kurio Direktyvos 2006/48/EB 
reikalavimo nevykdymą, įskaitant 
reikalavimą turėti atlyginimų nustatymo 
politiką, kuri derėtų su patikimu ir 
veiksmingu rizikos valdymu. Šios 
priemonės ir nuobaudos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
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Siekdama užtikrinti nuoseklumą ir 
vienodas veiklos sąlygas, Komisija turėtų 
persvarstyti šios nuostatos įgyvendinimą 
dėl priemonių ir nuobaudų visoje Europos 
Sąjungoje įgyvendinimo nuoseklumo, ir, 
jei reikia, teikti pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Labai didelis taikomų nuobaudų skirtumas gali pakenkti vienodoms veiklos sąlygoms ir 
skatinti siekti palankesnio reguliavimo. Todėl iš Komisijos turėtų būti reikalaujama 
persvarstyti valstybių narių taikomas priemones arba nuobaudas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Siekiant toliau didinti kredito įstaigų 
ir investicinių įmonių skaidrumą 
atlyginimų nustatymo požiūriu, 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos turėtų rinkti informaciją apie 
atlyginimus lyginamajai institucijų 
analizei pagal kiekybinės informacijos, 
kurią šios institucijos turėtų atskleisti 
pagal šią direktyvą, kategorijas. 
Kompetentingos institucijos turėtų teikti 
šią informaciją Europos bankininkystės 
institucijai (EBI), įgalinant EBI vykdyti 
panašią lyginamąją analizę Europos 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Norint iki galo suprasti atlyginimų nustatymo politikos įvykius ir tendencijas, nacionalinės 
priežiūros institucijos turėtų panaudoti renkamą informaciją apie atlyginimų politikos 
priemones ir mokėjimus institucijų atlikti lyginamąją analizę nacionaliniu lygmeniu ir 
perduoti ją Europos bankininkystės institucijai atlikti lyginamąją analizę Europos lygmeniu.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant skatinti priežiūros 
konvergenciją vertinant atlyginimų 
nustatymo politiką ir praktiką, Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetas turėtų užtikrinti, kad būtų 
parengtos patikimos bankų sektoriaus 
atlyginimų nustatymo politikos gairės. 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetas turėtų 
padėti rengti tokias gaires, tiek, kiek jos 
taip pat taikomos asmenų, kurie dalyvauja 
teikiant investicines paslaugas ir kredito 
įstaigoms bei investicinėms įmonėms 
vykdant investicinę veiklą pagal 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, atlyginimų 
nustatymo politikai.

(10) Siekiant skatinti priežiūros 
konvergenciją vertinant atlyginimų 
nustatymo politiką ir praktiką, EBI turėtų 
parengti techninius standartus, kuriais 
būtų supaprastinamas informacijos 
rinkimas ir nuoseklus bankų sektoriaus 
atlyginimų nustatymo įgyvendinimas. 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, 
vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsniu, 
nustatant šiuos standartus. Europos 
vertybinių popierių rinkos institucija turėtų 
padėti rengti tokius techninius standartus,
tiek, kiek jie taip pat taikomi asmenų, kurie 
dalyvauja teikiant investicines paslaugas ir 
kredito įstaigoms bei investicinėms 
įmonėms vykdant investicinę veiklą pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, atlyginimų nustatymo politikai.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kadangi dėl prastai suformuotos 
atlyginimų nustatymo politikos ir paskatų 
schemos rizika, su kuria susiduria kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės, gali 
padidėti iki nepriimtino lygio, 
kompetentingos institucijos susijusiems 
subjektams turėtų taikyti kokybines ir 

(11) Kadangi dėl prastai suformuotos 
atlyginimų nustatymo politikos ir paskatų 
schemos rizika, su kuria susiduria kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės, gali 
padidėti iki nepriimtino lygio, turėtų būti 
imtasi skubių veiksmų keisti padėtį ir, jei 
reikia, priemonių klaidoms ištaisyti. Todėl 
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kiekybines priemones, kurios būtų skirtos 
vykdant 2 ramsčio priežiūrinį tikrinimą 
nustatytoms su atlyginimų nustatymo 
politika susijusioms problemoms spręsti. 
Kokybinės priemonės, kurias 
kompetentingos institucijos gali taikyti, 
apima reikalavimą, kad kredito įstaigos ar 
investicinės įmonės sumažintų jų veiklai, 
produktams ar sistemoms, įskaitant 
atlyginimų struktūras, būdingą riziką tiek, 
kiek tai nedera su veiksmingu rizikos 
valdymu. Kiekybinės priemonės apima 
reikalavimą turėti papildomų nuosavų lėšų.

kompetentingos institucijos turi turėti 
įgaliojimus susijusiems subjektams taikyti 
kokybines ir kiekybines priemones, kurios 
būtų skirtos vykdant 2 ramsčio priežiūrinį 
tikrinimą nustatytoms su atlyginimų 
nustatymo politika susijusioms 
problemoms spręsti. Kokybinės priemonės, 
kurias kompetentingos institucijos gali 
taikyti, apima reikalavimą, kad kredito 
įstaigos ar investicinės įmonės sumažintų 
jų veiklai, produktams ar sistemoms, 
įskaitant atlyginimų struktūras, būdingą 
riziką tiek, kiek tai nedera su veiksmingu 
rizikos valdymu. Kiekybinės priemonės 
apima reikalavimą turėti papildomų 
nuosavų lėšų.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti pakankamą 
atlyginimų struktūros ir susijusios rizikos 
skaidrumą rinkoje, kredito įstaigos ir 
investicinės įmonės turėtų atskleisti 
informaciją apie savo atlyginimų 
nustatymo tiems darbuotojams, kurių 
profesinė veikla gali turėti esminį poveikį 
įstaigos rizikos pobūdžiui, politiką ir 
praktiką. Tačiau šiuo įpareigojimu neturėtų 
būti pažeista 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo.

(12) Gero valdymo struktūros, skaidrumas 
ir atskleidimas yra esminės tinkamos 
atlyginimų nustatymo politikos sąlygos.
Siekiant užtikrinti pakankamą atlyginimų 
struktūros ir susijusios rizikos skaidrumą 
rinkoje, kredito įstaigos ir investicinės 
įmonės turėtų atskleisti informaciją apie 
savo atlyginimų nustatymo tiems 
darbuotojams, kurių profesinė veikla gali 
turėti esminį poveikį įstaigos rizikos 
pobūdžiui, politiką ir praktiką. Tačiau šiuo 
įpareigojimu neturėtų būti pažeista 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant skatinti priežiūros praktikos 
konvergenciją labai sudėtingo pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais deramo 
patikrinimo priežiūros atžvilgiu, Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetas turėtų parengti gaires, į kurias 
turėtų būti įtraukta tų rūšių pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais, kuris 
šiuo tikslu laikomas labai sudėtingu, 
apibrėžtis ar kriterijai. Ta apibrėžtis ar 
kriterijai turėtų būti pritaikomi 
atsižvelgiant į rinkos praktikos pokyčius.

(16) Siekiant skatinti priežiūros praktikos 
konvergenciją labai sudėtingo pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais deramo 
patikrinimo priežiūros atžvilgiu, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, vadovaujantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsniu, apibrėžiant ar nustatant tų 
rūšių pakartotinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais, kuris šiuo tikslu laikomas labai 
sudėtingu, kriterijus. Ta apibrėžtis ar 
kriterijai turėtų būti pritaikomi 
atsižvelgiant į rinkos praktikos pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamo bankų įsipareigojimų vykdymo trūkumas sąlygojo riziką, kuri nebuvo iki galo 
įvertinta, ir tai atliko svarbų vaidmenį šioje krizėje. Todėl būtų pagrįsta, jei priežiūros 
institucijos iš bankų reikalautų tinkamo įsipareigojimų vykdymo. Vis dėlto itin svarbu 
nustatyti aiškią ir griežtą šio pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį, kad 
būtų užtikrintas didesnis reguliavimo apibrėžtumas ir išvengta pernelyg didelio krūvio 
priežiūros institucijoms, pernelyg plačiai taikant šią nuostatą. Todėl apibrėžtis turi būti 
patvirtinta vadovaujantis deleguotųjų aktų procedūra.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Šia direktyva nustatomos ribotos 
išimtys dėl tam tikros koreliacinės 
prekybos veiklos, kai priežiūros 
institucijos leidžia bankams skaičiuoti 
visapusišką rizikos kapitalo poreikį, 
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vadovaujantis griežtais būtinaisiais 
reikalavimais. Šiais atvejais kapitalo 
poreikiui galėtų būti nustatoma apatinė 
riba. Atsižvelgiant į tai, kad Bazelio 
bankininkystės priežiūros komitetas vykdo 
poveikio studiją dėl kapitalo poreikio 
prekybos knygai ir pakartotiniam 
pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat 
ir ypatingomis sąlygomis, kurios taikomos 
koreliacinei prekybai, Komisija turėtų 
atsiskaityti Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie bet kokias priemones, dėl 
kurių susitarta tarptautiniu mastu dėl 
metodologinių ir būtinųjų reikalavimų, ir 
Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, 
vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsniu, tam, kad 
ji galėtų nustatyti šią apatinę ribą.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko neįtraukti koreliacinės prekybos 
veiklos tam, kad būtų visiškai įgyvendintos naujos nuostatos. Bazelio komitetas rengia 
poveikio vertinimą dėl apatinės ribos nustatymo poreikio koreliacinei prekybos veiklai. Šio 
reikalavimo taikymas turėtų būti patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos deleguotųjų 
aktų priemonėmis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) Šioje direktyvoje siūlomos 
priemonės yra tolesni reformų proceso, 
reaguojant į finansų krizę, žingsniai. 
Atsižvelgiant į G-20, Finansinio stabilumo 
valdybos ir Bazelio bankininkystės 
priežiūros komiteto išvadas, gali būti 
reikalingos tolesnės reformos, tarp jų 
sukurti apsaugos priemones, 
apsaugančias nuo cikliškumo, 
„dinamiškas atsargų kaupimas“, kapitalo 
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poreikio nustatymo pagrindimas 
direktyvoje 2006/48/EB ir papildomos 
priemonės su rizika pagrįstiems 
reikalavimams, kurios padėtų kredito 
institucijoms riboti skolinimąsi bankų 
sistemoje. Siekiant užtikrinti tinkamą 
demokratinę proceso priežiūrą, jame 
tinkamai ir veiksmingai dalyvauja 
Europos Parlamentas ir Taryba.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2009/111/EB („CRD 2“) nuostatomis reikalaujama, kad Komisiją atsiskaitytų 
Parlamentui šiais reformos klausimais. Svarbu užtikrinti, kad Komisija galėtų vykdyti derybas 
ES vardu Bazelio komitete, turėdama tinkamą demokratinį mandatą, ypač vykdant derybas 
pagrindiniais klausimais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26c) Direktyvos 2006/48/EB 152 
straipsniu reikalaujama, kad tam tikros 
kredito įstaigos suteiktų nuosavas lėšas, 
kurios būtų bent jau ne mažesnės, negu 
tam tikri nustatyti mažiausi dydžiai 3–12 
mėnesių nuo 2006 m. gruodžio 31 d. iki 
2009 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į 
dabartinę padėtį bankų sektoriuje ir 
tolesnį pereinamųjų reikalavimų dėl 
mažiausio kapitalo, kuriems pritarė 
Bazelio bankininkystės priežiūros 
komitetas, taikymą, šis reikalavimas 
turėtų galioti iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol svarstomos tolesnės reformos.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26d) Kad institucijoms nebūtų pernelyg 
sudėtinga pereiti prie vidaus reitingais 
pagrįsto metodo (angl. IRB) arba 
pažangiojo vertinimo metodo (angl. AMA) 
skaičiuojant kapitalo poreikį 
pereinamuoju laikotarpiu dėl nepagrįstų 
ir neproporcingų įgyvendinimo sąnaudų, 
kredito įstaigos, kurios pereina prie IRB 
arba AMA po 2009 m. gruodžio 31 d. ir 
kurios anksčiau skaičiavo kapitalo 
poreikį, laikantis ne tokių sudėtingų 
metodų, priežiūros institucijoms leidus, 
gali skaičiuojant perinamąsias apatines 
ribas naudoti mažiau sudėtingus metodus. 
Kompetentingos institucijos turėtų atidžiai 
stebėti savo rinkas ir visose rinkose ir 
rinkų segmentuose užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir išvengti vidaus rinkos 
iškraipymų.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata, susijusi su tolesniu Bazelio I apatinių ribų taikymu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26e) Vadovaujantis Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisėkūros1 34 
straipsnio reikalavimais, valstybės narės 
sau ir Europos Sąjungai turėtų parengti 
savo lenteles, rodančias, kiek įmanoma, 
atitiktis tarp šios direktyvos ir perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonių ir jas viešai 
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skelbti.
_____
1 OL C 321, 2003.12.31., p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Standartinė nuostata dėl atitikties lentelių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiama ši dalis:
„2a. Kompetentingos buveinės valstybės 
narės institucijos renka informaciją atlikti 
institucijų lyginamąją analizę, 
vadovaujantis atskleidimo kriterijais, 
nurodytasis XII priedo 2 dalies 15ea 
punkte. Kompetentinga institucija šią 
informaciją teikia Europos 
bankininkystės institucijai (EBI).“

Or. en

Pagrindimas

Norint iki galo suprasti atlyginimų nustatymo politikos įvykius ir tendencijas, nacionalinės 
priežiūros institucijos turėtų panaudoti renkamą informaciją apie atlyginimų politikos 
priemones ir mokėjimus institucijų lyginamajai analizei nacionaliniu lygmeniu atlikti ir teikti 
ją Europos bankininkystės institucijai lyginamajai analizei Europos lygmeniu atlikti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos bankininkystės priežiūros 
institucijų komitetas užtikrina, kad būtų 
parengtos patikimos atlyginimų nustatymo 
politikos, atitinkančios V priedo 22 punkte
nustatytus principus, gairės. Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros 
institucijų komitetas glaudžiai 
bendradarbiauja su Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetu užtikrinant, kad būtų parengtos
asmenų, kurie dalyvauja teikiant 
investicines paslaugas ir vykdant 
investicinę veiklą pagal 2004 m. balandžio 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų, atlyginimų nustatymo 
politikos gairės.

3. EBI gali išsamiau nurodyti techninius 
standartus informacijos, surinktos pagal 
šio straipsnio 2a dalį įgyvendinimo 
supaprastinimui ir užtikrina informacijos, 
surinktos pagal šio straipsnio 2a dalį ir 
atlyginimų nustatymo politikos principų, 
nustatytų V priedo 22 ir 22a punktuose, 
nuoseklumą. Komisija patvirtina šiuos 
techninius standartus deleguotųjų aktų 
priemonėmis, vadovaujantis 151, 151a ir 
151b straipsniais. Europos vertybinių 
popierių ir rinkos institucija glaudžiai 
bendradarbiauja su EBI, rengiant šiuos 
techninius standartus asmenų, kurie 
dalyvauja teikiant investicines paslaugas ir 
vykdant investicinę veiklą pagal 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, atlyginimų 
nustatymo politikos.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo EBI patirties renkant informaciją ir įgyvendinant šiuos principus valstybėse 
narėse, EBI gali parengti techninius standartus, kuriais siekiama užtikrinti būtiną nuoseklumą 
ir išsamumą. Šiems techniniams standartams pritaria Europos Parlamentas ir Taryba 
deleguotųjų aktų priemonėmis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis 2 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
22 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EBI vykdo ir skelbia atlyginimų 
nustatymo veiksmų lyginamąją analizę 
Europos Sąjungos lygmeniu, remdamasi 
informacija, teikiama kompetentingų 
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institucijų pagal šio straipsnio 2a dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl lyginamosios analizės, kaip prieš tai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2006/48/EB
122 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma naujo pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais, atlikto po 
2010 m. gruodžio 31 d., pozicijoms. Esamo 
pakartotinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų atžvilgiu 1 dalis
taikoma nuo 2014 m. gruodžio 31 d., jei po 
tos datos papildoma naujomis 
pagrindinėmis pozicijomis ar pagrindinės 
pozicijos pakeičiamos.

2. 1 dalis netaikoma tol, kol nepriimtas 
labai sudėtingo pakartotinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais apibrėžimas, 
vadovaujantis 150 straipsnio 2 dalies ea 
punktu. Kai priimtas šis apibrėžimas, 1 
dalis taikoma naujo pakartotinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais, atlikto po 2010 m. 
gruodžio 31 d., pozicijoms. Esamo 
pakartotinio pakeitimo vertybiniais 
popieriais pozicijų atžvilgiu ir patvirtinus 
apibrėžimą, 1 dalis taikoma nuo 2014 m. 
gruodžio 31 d., jei po tos datos papildoma 
naujomis pagrindinėmis pozicijomis ar 
pagrindinės pozicijos pakeičiamos.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamo bankų įsipareigojimų vykdymo trūkumas sąlygojo riziką, kuri nebuvo iki galo 
įvertinta, ir tai vaidino svarbų vaidmenį šioje krizėje. Todėl būtų pagrįsta, jei priežiūros 
institucijos iš bankų reikalautų tinkamo įsipareigojimų vykdymo. Vis dėlto itin svarbu
nustatyti aiškią ir griežtą šio pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtį, kad 
būtų užtikrintas didesnis reguliavimo apibrėžtumas ir išvengta pernelyg didelio krūvio 
priežiūros institucijoms, pernelyg plačiai taikant šią nuostatą. Todėl apibrėžtis turi būti 
patvirtinta vadovaujantis deleguotųjų aktų procedūra.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
VI antraštinės dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) VI antraštinės dalies antraštė 
pakeičiama taip:
„DELEGUOTIEJI AKTAI IR 
VYKDYMO ĮGALIOJIMAI“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b) 150 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:
„1. Nepražeidžiant pasiūlymo, kurį 
pagal 62 straipsnį Komisija pateiks dėl 
nuosavų lėšų apibrėžimo deleguotųjų 
aktų priemonėmis, vadovaujantis 151, 
151a ir 151b straipsniuose minima tvarka 
[...] priimami šie techniniai 
patikslinimai:“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c) 150 straipsnio 2 dalies pirmos 
pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:
„Komisija gali priimti šias [...] 
priemones:“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 2 dalies f a punkto pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10d) 150 straipsnio 2 dalis papildoma šia 
pastraipa:
„fa) labai sudėtingo pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais rūšių 
apibrėžimą arba kriterijus, kaip tai 
numatyta pagal šios direktyvos 122b 
straipsnį.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 e punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10e) 150 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„Komisija gali priimti šias [...] 
priemones deleguotųjų aktų 
priemonėmis, vadovaujantis 151, 151a, 
151b straipsniais.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 f punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10f) 151 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„2. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, minėtus 150 straipsnyje, Komisijai 
suteikiamas neribotam laikui.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 g punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10g) 151 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„-2a. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 h punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10h) 151 straipsnis papildomas šia dalimi:
„-2b. Komisijai suteiktam įgaliojimui 
priimti deleguotuosius aktus taikomos 
151a ir 151b straipsniuose nustatytos 
sąlygos.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 i punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10i) 151 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 j punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 a straipsnis (naujas) (VI antraštinėje dalyje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10j) Po 151 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„151a straipsnis
Perdavimo atšaukimas

1. 150 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
perdavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
perdavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama, kurie perduodami 
įgaliojimai galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas sprendime nurodytų 
įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę 
datą. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 k punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
151 b straipsnis (naujas) (VI antraštinėje dalyje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10k) Po 151a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„151b straipsnis
Prieštaravimai deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus deleguotajam 
aktui per keturis mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto jis įsigalioja jo nuostatose nurodytą 
datą. Jei Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimus dėl 
deleguotojo akto, jis neįsigalioja.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 l punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
152 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10l) 152 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„5a. kredito įstaigos, skaičiuojančios 
pagal riziką įvertintas pozicijas arba 
kapitalo poreikį, vadovaujantis 84-89 
straipsniais, iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
suteikia nuosavas lėšas, kurios visais 
atvejais yra didesnės arba lygios sumai, 
nurodytai 5c dalyje arba, prireikus, 5d 
dalyje.“

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol svarstomos tolesnės reformos.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 m punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
152 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10m) 152 straipsnyje įterpiama ši 
pastraipa:
„5b. kredito įstaigos, naudojančios 
pažangųjį vertinimo modelį, minimą 105 
straipsnyje, skaičiuojant kapitalo poreikį 
atsižvelgiant į operacijų riziką, iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. suteikia nuosavas lėšas, 
kurios visais atvejais yra bent lygios 
sumai, nurodytai 5c dalyje arba, 
prireikus, 5d dalyje.“
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Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol svarstomos tolesnės reformos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 n punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
152 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10n) 152 straipsnis papildomas šia dalimi:
„5c. suma, nurodyta 5a ir 5b dalyse 
sudaro 80 proc. visos mažiausios nuosavų 
lėšų sumos, kurią iš šių kredito įstaigų 
buvo reikalaujama turėti pagal direktyvos 
93/6/EEB 4 straipsnį ir direktyvą 
2000/12/EB, taikomą iki 2007 m. sausio 1 
d.“

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol bus svarstomos tolesnės reformos.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 o punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
152 straipsnio 5 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10o) 152 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„5d. Kompetentingoms institucijoms 
pritarus, kredito įstaigoms, minėtoms 5e 
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dalyje, suma, nurodyta 5a ir 5b dalyse gali 
būti 80 proc. visos mažiausios nuosavų 
lėšų sumos, kurią iš šių kredito įstaigų 
buvo reikalaujama turėti pagal 78–83 
straipsnius, 103 arba 104 straipsnį ir 
direktyvą 2006/49/EB, taikomą iki 2011 
m. sausio mėn. 1 d.“

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol bus svarstomos tolesnės reformos.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 p punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
152 straipsnio 5 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10p) 152 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„5e. Kredito įstaiga 5d dalį gali taikyti tik 
tuomet, kai ji skaičiuojant kapitalo poreikį 
pradėjo taikyti vidaus reitingais pagrįstą 
metodą arba pažangųjį vertinimo metodą 
ne anksčiau, kaip 2010 m. sausio 1 d.“

Or. en

Pagrindimas

Paskelbus Komisijos pasiūlymą, Bazelio komitetas sutiko ilgesniam laikui pratęsti Bazelio I 
apatinių ribų taikymą tol, kol bus svarstomos tolesnės reformos.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 q punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
156 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10q) 156 straipsnyje po 3 dalies įterpiama 
ši pastraipa:
„Iki 2012 m. gruodžio mėn. Komisija 
persvarsto ir atsiskaito apie atlyginimų 
nustatymo nuostatas, tarp jų ir nurodytas 
V ir XII prieduose, ypatingą dėmesį 
skiriant jų veiksmingumui, įgyvendinimui, 
vykdymui, atsižvelgiant į tarptautinius 
įvykius. Šiuo persvarstymu siekiama 
nustatyti bet kokias spragas, kylančias iš 
proporcingumo principo šioms 
nuostatoms taikymo. Komisija kartu su 
kitais atitinkamais pasiūlymais pateikia 
šią ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Diskusija dėl tinkamos atlyginimų nustatymo politikos plėtojasi labai sparčiai ir todėl 
reikalingas trumpas persvarstymo laikotarpis, užtikrinant, kad būtų svarstomi būtini 
patikslinimai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 r punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
156 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10r) 156 straipsnyje po 3a dalies 
įterpiama ši pastraipa:
„Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir 
vienodas veiklos sąlygas, Komisija 
persvarsto 54 straipsnio įgyvendinimą 
nuoseklumo tarp priemonių ir nuobaudų 
visoje Europos Sąjungoje požiūriu ir, jei 
reikia, teikia pasiūlymus.“

Or. en
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Pagrindimas

Labai didelis taikomų nuobaudų skirtumas gali pakenkti vienodoms veiklos sąlygoms, 
skatintant siekti palankesnio reguliavimo. Todėl iš Komisijos turėtų būti reikalaujama 
persvarstyti valstybių narių taikomas priemones arba nuobaudas.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
VIII skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) VIII skyriaus 2 skirsnio antraštė 
pakeičiama taip:
„Deleguotieji aktai ir vykdymo 
įgaliojimai“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 41 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Priemonės, minėtos 1 dalyje [...] 
turėtų būti priimtos deleguotųjų aktų 
priemonėmis vadovaujantis 42, 42a ir 
42b straipsniais.“

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 42 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, minėtus 41 straipsnyje, Komisijai 
suteikiamas neribotam laikui.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 d punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) 42 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 e punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e) 42 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2b. Komisijai suteiktam įgaliojimui 
priimti deleguotuosius aktus taikomos 42a 
ir 42b straipsniuose nustatytos sąlygos.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 e punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f) Po 42 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„42a straipsnis
Perdavimo atšaukimas

1. 41 straipsnyje nurodytą įgaliojimų 
perdavimą gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
perdavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama, kurie perduodami 
įgaliojimai galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas sprendime nurodytų 
įgaliojimų perdavimas. Jis įsigalioja 
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nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę 
datą. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 g punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
42 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3g) Po 42a straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

„42b straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto per keturis mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis įsigalioja jo nuostatose nurodytą 
datą. Jei Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimus dėl 
deleguotojo akto, jis neįsigalioja.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl deleguotųjų aktų.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 h punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h) 51 straipsnis papildomas šia 
pastraipa:
„Komisija atsiskaito Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie priemones dėl kurių 
susitarta tarptautiniu lygmeniu dėl 
kapitalo poreikio nustatymo metodologijos 
ir būtinųjų reikalavimų, atsižvelgiant į 
specialų požiūrį į koreliacinės prekybos 
veiklą, taip pat ir mažiausios apatinės 
ribos nustatymą. Jei būtų priimamas 
tarptautinis susitarimas dėl tokios 
apatinės ribos, Komisija priima 
deleguotąjį aktą, vadovaujantis 42, 42a ir 
42b straipsniais.“

Or. en

Pagrindimas

Priėmus sprendimą atsisakyti šioje direktyvoje priemonių išskiriant koreliacinės prekybos 
veiklą Bazelio komitetas vykdo poveikio vertinimą nustatant apatinės ribos poreikį 
koreliacinės prekybos veiklai. Šiam reikalavimui turėtų pritarti Parlamentas ir Taryba 
deleguotųjų aktų priemonėmis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. Formuodamos ir taikydamos tų 
darbuotojų, kurių profesinė veikla turi 
esminį poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, 
atlyginimų nustatymo politiką kredito 

22. Formuodamos ir taikydamos tų 
darbuotojų, įskaitant užimančių 
aukščiausius valdymo pareigas, kurių 
profesinė veikla turi esminį poveikį įstaigų 
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įstaigos laikosi toliau išvardytų principų, 
atsižvelgdamos į savo dydį, vidaus 
organizaciją ir veiklos pobūdį, aprėptį ir 
sudėtingumą:

rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo 
politiką kredito įstaigos laikosi toliau 
išvardytų principų, atsižvelgdamos į savo 
dydį, vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, 
aprėptį ir sudėtingumą:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė G20.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atlyginimų nustatymo politika atitinka 
kredito įstaigos verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir ilgalaikius interesus;

b) atlyginimų nustatymo politika atitinka 
kredito įstaigos verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir ilgalaikius interesus, ir taiko 
priemones, kuriomis siekiama išvengti 
interesų konflikto;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kredito įstaigos valdymo organas 
(stebėtojų taryba) nustato bendruosius 
atlyginimų nustatymo politikos principus ir 
atsako už politikos įgyvendinimą; 

c) kredito įstaigos valdymo organas 
(stebėtojų taryba) nustato ir nuolat 
persvarsto bendruosius atlyginimų 
nustatymo politikos principus ir atsako už 
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politikos įgyvendinimą; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bent kartą per metus atliekamas 
atlyginimų nustatymo politikos 
įgyvendinimo centralizuotas ir 
nepriklausomas vidaus patikrinimas dėl 
atitikties valdymo organo (stebėtojų 
tarybos) apibrėžtai politikai ir tvarkai;

d) bent kartą per metus atliekamas 
atlyginimų nustatymo politikos 
įgyvendinimo centralizuotas ir 
nepriklausomas vidaus patikrinimas dėl 
atitikties valdymo organo (stebėtojų 
tarybos) numatytai politikai ir tvarkai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) darbuotojai, vykdantys kontrolės 
funkcijas turi atitinkamus įgaliojimus ir 
yra nepriklausomi nuo verslo padalinių, 
kuriuos jie prižiūri, ir jų atlyginimas už 
darbą siejamas su jų funkcijomis 
numatytų tikslų vykdymu, nepriklausomai 
nuo veiklos sričių, kurias jie kontroliuoja, 
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rezultatų;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė G20.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vertinimas vykdomas atsižvelgiant į 
daugelio metų rezultatus, užtikrinant, kad 
vertinimo procese būtų remiamasi 
ilgalaikės veiklos rezultatais ir kad 
faktinis atlyginimo sudėtinių dalių, 
priklausančių nuo rezultatų, dydis būtų 
paskirstomas per laikotarpį, atitinkantį 
kredito įstaigos verslo ciklą ir jos veiklos 
riziką; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) bendra kintamoji atlyginimo dalis 
neriboja kredito įstaigos galimybių 
stiprinti jos kapitalizaciją; 
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Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė G20.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) kredito įstaigų, kurioms šiuo metu 
taikoma išskirtinė vyriausybės pagalba, 
direktoriams kintamoji atlyginimo dalis 
nėra mokama;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi direktoriai yra atsakingi už bendrą jų vadovaujamos įmonės veiklą ir laikantis FSV 
reikalavimų, susiejant premijas su veiklos rezultatais, nėra jokio pateisinimo papildomai 
išmokamoms premijoms, kai įmonei teikiama išskirtinė valstybės pagalba. Tokia priemonė 
leidžia išvengti moralinės žalos rizikos šių mokėjimų požiūriu ir užtikrina daugiau dėmesio 
įstaigos ir ypač jos kapitalizacijos stiprinimui, grąžinant pinigus mokesčių mokėtojams ir 
mažinant valstybės paramos poreikį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto e d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ed) garantuojama kintamoji atlyginimo 
dalis yra išskirtinė ir taikoma tik priimant 
į darbą naujus darbuotojus, apribojant jos 
taikymą pirmaisiais darbo metais;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto f papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis 
sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo 
proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti 
visiškai lanksčią premijų politiką, įskaitant 
galimybę nemokėti premijų;

(f) fiksuotoji ir kintamoji atlyginimo dalys 
tinkamai subalansuotos; fiksuotoji dalis
sudaro pakankamai didelę viso atlyginimo 
proporcijos dalį, kad būtų galima vykdyti 
visiškai lanksčią kintamosios atlyginimo 
dalies politiką, įskaitant galimybę 
nemokėti kintamosios dalies ir bet kuriuo 
atveju kintamajai atlyginimo daliai 
neviršijant 50 proc. viso atskiro asmens 
atlyginimo;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis požiūrio, kuris taikomas kitose FSV principų nuostatose, tinkamos pusiausvyros 
tarp fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo dydžio principas reikalauja atitinkamų būtinųjų 
standartų, užtikrinančių veiksmingą jo įgyvendinimą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto h papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) veiklos rezultatų vertinimas, 
naudojamas premijoms arba premijų 
fondams apskaičiuoti, apima vertinimą
pagal dabartinę ir būsimą riziką ir turi būti 
atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir 

h) nustatant kintamųjų atlyginimo 
sudėtinių dalių dydį ir jo paskirstymą 
kredito įstaigoje, atsižvelgiama į dabartinę 
ir galimą riziką, ir ypač:
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reikalingą likvidumą;

— kapitalo, reikalingo palaikyti prisiimtą 
riziką, sąnaudas ir kiekį;
— likvidumo rizikos, prisiimtos vykdant 
veiklą, sąnaudas ir kiekį; ir
— nuoseklumą laiko požiūriu ir galimų 
būsimųjų pelnų, susietų su dabartinėmis 
pajamomis, tikimybę;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) menkesni arba neigiami kredito 
įstaigos veiklos rezultatai labai sumažina 
bendrą kintamąją atlyginimo dalį 
dabartinio kompensavimo ir anksčiau 
uždirbtų sumų išmokėjimo požiūriu, tarp 
jų ir pagal „malus“ arba susigrąžinimo 
(angl. clawback) sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto h b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) didelė kintamosios atlyginimo dalies 
dalis turėtų būti suteikiama kredito 
įstaigos akcijomis arba su akcijomis 
susietomis priemonėmis, vadovaujantis 
atitinkama kredito įstaigos teisės 
struktūra arba vertybinių popierių 
prekyboje nedalyvaujančios kredito 
įstaigos atveju, kitomis ne grynųjų pinigų 
priemonėmis, jei tinkama, ir ši dalis 
turėtų būti ne mažiau, negu 50 proc.; 
šioms akcijoms, su akcijomis susietoms 
priemonėms ir ne grynųjų pinigų 
priemonėms taikoma atitinkama 
užlaikymo politika, kuria siekiama 
suderinti stimulą su ilgalaikiais kredito 
įstaigos interesais ir šis laikotarpis turėtų 
būti ne mažiau, kaip treji metai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principu dėl atlyginimo akcijomis. Šis požiūris suderina stimulus ir stiprina 
įmonės kapitalo pozicijas. FSV principai reikalauja taikyti atitinkamą užlaikymo laikotarpį, 
užtikrinant priemonės efektyvumą. Vadovaujantis šio metodo taikymo praktika, būtina 
nustatyti mažiausią užlaikymo laikotarpį. Nuosekliai vadovaujantis Komisijos rekomendacija 
(2009)3177 ir FSV taisyklėmis dėl premijų atidėjimo būtina, kad šis laikotarpis būtų ne 
mažesnis, negu treji metai.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didelės premijos didžiosios dalies 
mokėjimas atidedamas tam tikram
laikotarpiui ir siejamas su būsimais 
įmonės veiklos rezultatais.

i) didelės kintamosios atlyginimo dalies 
didžiosios dalies mokėjimas atidedamas 
tam tikram laikotarpiui; atidedamos dalies 
dydis ir atidėjimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į įstaigos verslo 
ciklą, veiklos pobūdį, riziką ir darbuotojų 
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veiklą; įgyvendinamas ne greičiau kaip 
proporciniu principu; atidedama 
mažiausiai bent 40 proc. kintamosios 
atlyginimo dalies; ypač didelės 
kintamosios atlyginimo dalies atveju 
atidedama mažiausiai 60 proc. sumos, iš 
šis atidėjimo laikotarpis yra ne mažiau, 
kaip treji metai;

Or. en

Pagrindimas

FSV suderinimas dėl premijų atidėjimo. Pakeitimas yra suformuluotas taip, kad būtų aišku, 
kad prioritetas būtų teikiamas nustatyti atidėjimo sumą ir laikotarpį atsižvelgiant į verslo 
ciklą ir asmens veiklą, aprėptį ir įmonę ir todėl trejų metų atidėjimo laikotarpis yra tik 
būtinasis reikalavimas ir gali būti reikalingas ilgesnis laikotarpis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) kintamosios atlyginimo dalies, apimant 
ir atidedamą dalį, mokėjimas arba 
įgyvendinimas galimas tik jei jis yra 
tvarus, atsižvelgiant į bendrą kredito 
įstaigos finansinę padėtį, ir siejamas su 
kredito įstaigos ir atitinkamo asmens 
veiklos rezultatais;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 punkto I b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) iš darbuotojų reikalaujama 
nesinaudoti asmeninėmis apsidraudimo 
strategijomis arba dalyvauti nuo 
atlyginimo ir prievolių priklausančiame 
draudime, siekiant sumažinti rizikos 
išlyginimo poveikį, kuris yra numatytas jų 
atlyginimo sąlygose.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė G20.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
V priedo 11 skirsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) kredito įstaigos, kurios yra didelės 
savo dydžio, vidaus organizacijos ir 
veiklos pobūdžio, apimties bei 
sudėtingumo prasme, įsteigia valdybos 
atlyginimo komitetą, kuris prižiūri jų
kompensavimo politiką ir praktiką. 
Atlyginimo komitetas sudaromas taip, kad 
jis galėtų kompetentingai ir 
nepriklausomai vertinti atlyginimo 
politiką ir praktiką bei rizikai, kapitalui ir 
likvidumui valdyti sukurtus stimulus. 
Valdybos atlyginimo komitetas yra 
atsakingas priimant sprendimus dėl 
atlyginimo, tarp jų tuos, kurie turi poveikį 
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atitinkamos kredito įstaigos rizikai ir 
rizikos valdymui ir į kuriuos priima 
valdymo organas, vykdant priežiūros 
funkciją. Valdybos atlyginimo komiteto 
pirmininkas ir dauguma jo narių yra 
valdymo organo, kuris neatlieka jokių 
atitinkamos kredito įstaigos valdymo 
funkcijų, nariai. Priimant šiuos 
sprendimus, valdybos atlyginimo 
komitetas atsižvelgia į ilgalaikius kredito 
įstaigos akcininkų, investuotojų ir kitų 
suinteresuotųjų dalyvių interesus.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinant, kad atlyginimų nustatymo politika atitiktų ilgalaikius įmonės, jos akcininkų, jos 
investuotojų ir kitų suinteresuotų dalyvių interesus dauguma komiteto narių ir pirmininkas 
neturėtų būti vykdomieji direktoriai.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) XII priedo antraštė pakeičiama taip:
TECHNINIAI SKAIDRUMO IR 
ATSKLEIDIMO KRITERIJAI

Or. en

Pagrindimas

Atspindi naujus skaidrumo reikalavimus taikomus suderinant direktyvą su FSV principais.



PE439.301v03-00 44/56 PR\807519LT.doc

LT

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c punktas
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Atskleidžiama tokia informacija apie 
kredito įstaigos darbuotojų, kurių profesinė 
veikla turi esminio poveikio įstaigos 
rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo 
politiką ir praktiką:

15.Atskleidžiama informacija, tarp jų ne 
mažiau kaip kartą per metus nuolat 
atnaujinant informaciją visuomenei apie 
kredito įstaigos darbuotojų, kurių profesinė 
veikla turi esminio poveikio įstaigos 
rizikos pobūdžiui, atlyginimų nustatymo 
politiką ir praktiką. Kredito įstaigos laikosi 
šių reikalavimų, atsižvelgiant į jų dydį, 
vidaus organizaciją ir veiklos pobūdį, 
aprėptį ir sudėtingumą:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c papunktis
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie kriterijus, naudojamus 
veiklos rezultatams vertinti, ir vertinimą 
pagal riziką;

c) pagrindiniai atlyginimo sistemos 
požymiai, tarp jų informacija apie 
kriterijus, naudojamus veiklos rezultatams 
vertinti, ir vertinimas pagal riziką,
atidėjimo politika ir įgyvendinimo 
kriterijai;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė Didysis dvidešimtukas (G20).
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c punktas
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto e papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir 
bet kokios kitos negrynaisiais pinigais 
gaunamos naudos kriterijai ir priežastys.

e) pagrindiniai kintamųjų sudėtinių dalių
sistemos ir bet kokios kitos negrynaisiais 
pinigais gaunamos naudos kriterijai ir 
priežastys.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo 4 punkto c punktas
Direktyva 2006/48/EB
XII priedo 2 dalies 15 punkto e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendroji kiekybinė informacija apie 
atlyginimus, suskirstyta pagal verslo sritis 
ir vyresniųjų vadybininkų ir darbuotojų, 
kurių veiksmai turi materialų poveikį 
kredito įstaigos rizikingumui, kategorijas, 
nurodant šią informaciją:
i) atlyginimo dydžiai finansiniais metais, 
suskirstyti į fiksuotą ir kintamąją dalis, ir 
gavėjų skaičius;
ii) kintamųjų atlyginimo dalių sumos ir 
formos, nurodant grynuosius pinigus, 
akcijas ir su akcijomis susietas priemones 
ir kita;
iii) nesumokėtų atidėtų atlyginimų sumos, 
suskirstytos į teisėtai priskirtas ir 
nepriskirtas dalis;
iv) atidėtų atlyginimų sumos finansiniais 
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metais, išmokėtos ir sumažintos 
patikslinus rezultatus;
v) naujos įeitinės ir išeitinės išmokos 
finansiniais metais ir šių išmokų naudos 
gavėjai; ir
vi) išeitinių išmokų sumos finansiniais 
metais, naudos gavėjų skaičius ir 
didžiausia tokia išmoka vienam asmeniui.
Kredito įstaigos direktorių atveju –
kiekybinė informacija, nurodyta šiame 
punkte taip pat skelbiama viešai atskiro 
direktoriaus lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su FSV principais, kuriems pritarė G20. Kadangi skaidrumas yra pagrindinė 
priemonė, leidžianti akcininkams reikalauti įmonės atskaitomybės, ir šitaip išvengti 
nepriimtinos veiklos praktikos , kuri didina riziką, kiekybinė bendra infromacija taip pat 
turėtų būti suskirstyta į įmonės veiklos sritis susiejant atlyginimų nustatymo veiksmus su 
skirtinga veikla. Įmonės direktoriai yra atsakingi už prisiimtus valdymo sprendimus ir todėl, 
vadovaujantis Komisijos rekomendacija 2004/913/EB, informacija apie atlyginimus 
skelbiama kiekvienu atveju atskirai.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 1 punkto a b punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
I priedo 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įterpiamas šis punktas:
„14a. Nukrypstant nuo 14 punkto 
nuostatų, įstaiga gali nustatyti specifinį 
rizikos kapitalo poreikį koreliacinės 
prekybos portfeliui šitaip: įstaiga 
skaičiuoja (i) bendrą specifinį rizikos 
kapitalo poreikį, kuris būtų taikomas tik 
koreliacinės prekybos portfelio ilgosioms 
pozicijoms, ir (ii) bendrą specifinį rizikos 
kapitalo poreikį, kuris būtų taikomas tik 
koreliacinės prekybos portfelio ilgosioms 
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atviroms pozicijoms. Didesnioji iš šių 
bendrų sumų yra specifinis rizikos 
kapitalo poreikis koreliacinės prekybos 
portfeliui.
Siekiant šios direktyvos tikslų, 
koreliacinės prekybos portfelį sudaro 
pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos 
ir n-tojo įsipareigojimų neįvykdymo atvejo 
priemonės, kurios atitinka šiuos 
kriterijus:
a) pozicijos nėra pakartotinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos arba teisė 
pirkti pakeitimo vertybiniais popieriais 
dalį arba kitokios išvestinės pakeitimo 
vertybiniais popieriais pozicijos, kurios 
nesuteikia pakeitimo vertybiniais 
popieriais dalies proporcingos pelno 
dalies (išskyrus inter alia sintetinę 
mažiausiai rizikingą dalį); ir
b) visos nurodytos priemonės yra vieno 
pavadinimo finansinės priemonės, tarp jų 
vieno pavadinimo išvestinės finansinės 
priemonės, kurioms egzistuoja likvidi 
grįžtamoji rinka. Tai taip pat apima 
įprastai prekiaujamus indeksus, šios 
nuorodos subjektų pagrindu. Grįžtamoji 
rinka yra laikoma tokia, kur esama 
nepriklausomų bona fide pasiūlymų pirkti 
ir parduoti taip, kai kaina yra pagrįsta, 
susiejant ją su paskutiniąja pardavimo 
kaina arba galiojančiu bona fide 
konkurencingu pasiūlymu, ir pasiūlymo 
kaina gali būti nustatoma per vieną dieną 
ir sandoris užbaigiamas šia kaina per 
santykinai trumpą laiko tarpą, laikantis 
įprastos prekybos reikalavimų.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Bazelio komiteto sprendimu dėl koreliacinės prekybos veiklos išskyrimo.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 1 punkto a b punktas (naujas)
Direktyva 2006/49/EB
I priedo 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) įterpiamas šis punktas:
„14b. pozicijos, jei jos turi bet kokią 
nuorodą į bent vieną iš šių, negali būti 
įtrauktos į koreliacinės prekybos portfelį:
a) pagrindinės ją sudarančios finansinės 
priemonės gali būti priskirtos rizikos 
klasei pagal Direktyvos 2006/48/EB 79 
straipsnio 1 dalies i ir h punktą kredito 
įstaigos ne prekybos knygoje; arba
b) nurodant teises į specialaus tikslo 
subjektą.
Įstaiga gali įtraukti į koreliacinės 
prekybos portfelį pozicijas, kurios nėra 
nei pakeitimo vertybiniais popieriais 
pozicijos, nei n-tojo įsipareigojimų 
neįvykdymo kredito išvestinės finansinės 
priemonės, tačiau kurios pripažįstamos, 
kaip kitų šio portfelio pozicijų 
apdraudimas, su sąlyga, kad priemonei 
arba ją sudarančioms pagrindinėms 
finansinėms priemonėms egzistuoja 
likvidi grįžtamoji rinka, kaip nurodyta 14a 
punkto b papunktyje.“

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Bazelio komiteto sprendimu dėl koreliacinės prekybos veiklos išskyrimo.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 3 punkto d punktas
Direktyva 2006/49/EB
V priedo 5 ka punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 ka. kompetentingos institucijos 
pripažįsta vidaus modelį, skaičiuojant 
papildomo kapitalo poreikį vietoje 
kapitalo poreikio koreliacinės prekybos 
portfeliui, vadovaujantis I priedo 14a 
punktu su sąlyga, kad įvykdytos visos šio 
punkto sąlygos. Toks vidaus modelis 
leidžia įvertinti kainos riziką 99,9  proc. 
pasikliautinuoju intervalu vienerių metų 
kapitalo stebėjimo laikotarpiu, rizikos 
lygiui nesikeičiant, ir, jei reikia, 
patikslinamas atsižvelgiant į likvidumo, 
koncentracijos, apsidraudimo bei 
šalutinių aplinkybių poveikį. Įstaiga gali 
įtraukti bet kokias pozicijas į šį modelį, 
kurios valdomos bendrai su koreliacinės 
prekybos portfelio pozicijomis ir paskui 
atsisakyti šių pozicijų iš modelio, 
reikalaujamo pagal šio priedo 5a punktą.
Konkrečiai reikėtų tinkamai įvertinti šią 
riziką:
i) kaupiamąją riziką, kylančią dėl 
daugybės neįvykdytų įsipareigojimų, tarp 
jų likviduojant neįvykdytus 
įsipareigojimus, segmentuotiems 
produktams;
ii) maržos iš paskolų riziką, tarp jų 
vertinant poveikį pagal gama koeficientą;
iii) esamų koreliacijų svyravimus, tarp jų 
kainų skirtumo ir koreliacijų tarpusavio 
poveikį;
iv) bazinę riziką, tarp jų:
– bazinę indekso kainų ir jį sudarančių 
pavadinimų kainų skirtumo ir
– bazinę indekso ir atskirai suformuotų 
portfelių koreliacijos riziką;
v) stabilizavimo apimties pokyčius, nes 
stabilizavimo apimties poveikis paprastai 
turi įtakos išmokamų dalių kainoms; ir
vi) tiek, kiek išsamioms rizikos 
priemonėms naudingas dinaminis rizikos 
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draudimas, apsidraudimo nuo kainų 
pasikeitimo riziką ir galimas šio 
apsidraudimo nuo kainų pasikeitimo 
suderinimo sąnaudas.
Siekiant šiame punkte numatytų tikslų, 
įstaiga turi turėti pakankamai rinkos 
duomenų, kurie užtikrintų, kad ji visiškai 
įvertino riziką, susijusią su šiais pavojais, 
taikant vidaus modelį, vadovaujantis 
standartais, nustatytais pagal šį punktą, 
per grįžtamąjį patikrinimą arba kitas 
atitinkamas priemones, parodant, kad jos 
rizikos priemonės leidžia įvertinti šių 
finansinių priemonių istorinius kainų 
svyravimus ir užtikrinti, kad ji gali atskirti 
pozicijas, kurioms reikalingas jos 
pritarimas, nustatant kapitalo poreikį nuo 
tų pozicijų, kurioms nereikalingas toks 
pritarimas.
Portfeliams, kuriems taikomas šis 
punktas, įstaiga nuolat taiko konkrečius iš 
anksto nustatytus testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus. 
Šiais scenarijais nagrinėjamos 
įsipareigojimų nevykdymo apimtys, 
stabilizavimo apimtys, marža iš paskolų ir 
koreliacinio prekybos sąrašo koreliacija 
dėl pelno ir nuostolių. Įstaiga bent kartą 
per savaitę įvertina šiuos nepalankiausių 
sąlygų scenarijus ir bent kartą per ketvirtį 
informuoja apie rezultatus 
kompetentingas institucijas, palyginant su 
įstaigos kapitalo poreikiu pagal šį punktą. 
Apie visus atvejus, kai testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai 
rodo šio kapitalo poreikio materialų 
trūkumą, apie tai informuojamos 
kompetentingos institucijos. Šio testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų 
pagrindu kompetentingos institucijos 
svarsto papildomą kapitalo poreikį 
koreliacinės prekybos portfelio atžvilgiu, 
kaip tai numatyta Direktyvos 2006/48/EB 
136 straipsnio 2 dalyje. Įstaiga skaičiuoja 
kapitalo poreikį įvertinant visų kainų
riziką bent kartą per savaitę.“
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Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Bazelio komiteto sprendimu dėl išimties dėl koreliacinės prekybos veiklos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Santrauka

Šią trečiąją Kapitalo poreikių direktyvą Komisija priėmė 2009 m. liepos 13 d. Pagrindinės šio 
pasiūlymo sudėtinės dalys yra šios:

 aiškių taisyklių ir tinkamų priežiūros priemonių bei sankcijų nustatant atlyginimų 
politiką, ypač skiriant premijas, kad būtų išvengta politikos, kuria būtų skatinama 
nepriimtina rizika,

 sugriežtintas kapitalo poreikis prekybos knygos pozicijoms1

 atnaujintas kapitalo poreikis pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais2

Finansų krizė ir didelės mokesčių mokėtojų paramos poreikis visuotinėje bankų sistemoje 
parodė jos veiklos silpnumą.

Kapitalo trūkumas bankininkystės sistemoje sukėlė krizę. Visi bankų rizikos modeliai rodė, 
kad didesnei bankų prekybos veiklos apimčiai buvo reikalingas mažesnis kapitalas.

Gilėjant krizei, netrukus išryškėjo didelis kapitalo trūkumas, pareikalavęs didelės apimties 
tiesioginės ir netiesioginės vyriausybės paramos. Tiesioginėmis valstybės pagalbos 
priemonėmis ES suteikė apytiksliai 3,9 trilijono EUR pagalbą.

Mokesčių mokėtojai daugiau netoleruos bankų pelnų privatizavimo, visuomenei padengiant 
nuostolius, ypač po didelių pelnų ir premijų išmokėjimo praėjusiais metais, suteikus išskirtinę 
vyriausybės paramą.

Atlyginimų nustatymo politika bankų sektoriuje, ypač pernelyg didelės premijos, skatino 
siekti trumpalaikių pelnų, o ne ilgalaikio stabilumo. Kadangi lengvatos atskiriems 
prekybininkams ir direktoriams yra pagrindiniai įmonių priimami sprendimai, šios politikos 
priemonės labai padidino įmonių ir visos finansų sistemos riziką.

G20 ir ES pradėjo svarstyti plačių reformų programą, kad būtų išvengta krizių ateityje, 
atsisakyta lengvatų, skatinančių pernelyg rizikingą veiklą ir užtikrinta, kad finansinė pagalba 
ateityje nebūtų perkelta ant mokesčių mokėtojų pečių. Pranešėja pritaria Komisijos 
pasiūlymui toliau tęsti reformų procesą, kartu pateikiant priemones stiprinti atlyginimų 
nustatymo nuostatas ir užtikrinti Bazelio proceso parlamentinę priežiūrą.

Atlyginimų nustatymas

Finansų krizė privertė Komisiją atidžiai išnagrinėti kintamus atlyginimus. Jacques’o De 

                                               
1 Turtas, laikomas bankų ir investicinių įmonių trumpalaikiu laikotarpiu, norint jį parduoti.
2 Pakeitimas vertybiniais popieriais, apimantis pagrindines pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas.
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Larosière’io pranešime rekomenduojama, kad premijos turėtų būti siejamos su veiklos 
efektyvumu, nebūtų garantuotos ir būtų paskirstomos per keletą metų. Šiais principais buvo 
pasinaudota 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacijoje dėl atlyginimų nustatymo 
politikos finansinių paslaugų sektoriuje, kuris sudaro šio pasiūlymo teksto dėl atlyginimų 
nustatymo pagrindą. Pasiūlymu numatomos nuobaudos finansinių ir nefinansinių priemonių 
požiūriu ir nuobaudų didinimas kapitalo reikalavimams. Komisijos tekstu taip pat numatomas 
didesni skaidrumo ir atskleidimo reikalavimai.

2009 m. rugsėjo mėn. Finansų stabilumo taryba (FST) paskelbė savo atlyginimų nustatymo 
principus, kuriems pratarė Didžiojo dvidešimtuko (G20) vadovai Pitsburgo susitikime. 
Principais siekiama atsisakyti tokių atlyginimo mokėjimo struktūrų, kurios skatina prisiimti 
pernelyg didelę riziką arba silpnina finansų institucijas. Principai, kuriais remiantis nustatomi 
pagrįsti atlyginimai, nustatomi penkiose pagrindinėse srityse:

o valdymas,

o kompensavimas ir kapitalas,
o mokėjimų struktūra ir rizikos išlyginimas,

o atskleidimas,
o priežiūrinis tikrinimas.

Nauji tinkamos atlyginimo politikos priemonių principai

Pakeitimais, kuriuos siūlo pranešėja, siekiama į pranešimą įtraukti ir sustiprinti FST principus, 
kuriais siekiama nustatyti patikimą ir sąžiningą atlyginimų sistemą. Valstybės narės gali 
žengti toliau negu reikalavimai, pateikti šiame pranešime, tačiau svarbu, kad būtų išvengta 
reguliavimo arbitražo, nustatant pagrįstus būtinuosius standartus. Todėl pranešėja siūlo 
įtraukti šiuos reikalavimus:

 Premijos turėtų būti skiriamos atsižvelgiant į ilgalaikį našumą ir neturėtų būti 
garantuojamos, be „auksinių parašiutų“, kuriais būtų „atlyginama“ už nuostolius.

 Įmonės stabilumas turėtų būti jos prioritetas, todėl įmonės premijos neturėtų riboti jų 
galimybių stiprinti jų kapitalo pagrindą.

 Pagal FST principus specialios priemonės taikomos bankams, gaunantiems išskirtinę 
vyriausybės paramą. Siekiant išvengti moralinės žalos, įmonės turėtų būti įpareigotos 
gražinti pinigus mokesčių mokėtojams, stiprinti jų kapitalo pagrindą ir tik paskui išmokėti 
premijas jų direktoriams.

 Turėtų būti nustatyta tinkama pusiausvyra tarp premijos ir atlyginimo; ypač asmens 
premija neturėtų būti daugiau, kaip 50 proc. jų viso metinio atlyginimo.

 Mažiausiai 50 proc. premijos turėtų būti išmokama akcijomis. Kaip numatyta Komisijos 
rekomendacijoje (2009)3177, akcijos turėtų būti laikomos mažiausiai trejus metus.
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 Didelė bet kurios premijos dalis turėtų būti atidėta laikotarpiui, atitinkančiam prekybos 
produktų verslo ciklą, ir atidėta dalis turėtų būti susigrąžinama, jei veiklos rezultatai yra 
nepatenkinami.

 Bet kuriuo atveju bent 40 proc. premijos (60 proc. ypač didelėms premijoms) turėtų būti 
atidėta. Atidėjimo laikotarpis turėtų būti ne mažiau, negu treji metai.

Nuostatos tobulinant įmonių valdymą, skaidrumą ir atskleidimą

Reguliavimo priemonės ir priežiūra negali pakeisti veiksmingo įmonių valdymo ir skaidrumo. 
Aišku, kad prieš prasidedant krizei, akcininkai negalėjo veiksmingai stebėti bankų atlyginimų 
nustatymo politikos. Pranešėja siūlo, kad:

 įmonės turi įsteigti atlyginimų nustatymo komitetą stebėti jų politikos priemones;

 komiteto pirmininkas ir dauguma jo narių neturėtų būti vykdomieji direktoriai;

 nariai privalo ginti ilgalaikius įmonių akcininkų, investuotojų ir kitų suinteresuotų dalyvių 
interesus;

 įmonės viešai skelbia informaciją apie jų atlyginimų nustatymo politikos priemones ir 
mokėjimus, tarp jų mokėjimus verslo padaliniui ir atskirų direktorių atlyginimus.

Nacionalinė ir ES lyginamoji analizė

Šiomis priemonėmis aiškiai atsižvelgiama į atlyginimų nustatymo politikos rizikos veiksnius. 
Vis dėlto pranešėja yra susirūpinusi, kad atlyginimų nustatymas finansų sektoriuje iškreipia 
visos ekonomikos lengvatas. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų panaudoti jų pačių 
renkamą informaciją apie atlyginimų nustatymą ir mokėjimus institucijoms palyginti 
nacionaliniu lygmeniu, Europos bankininkystės institucijai vykdant panašią užduotį Europos 
lygmeniu. Lyginamoji analizė, įmonių valdymo kultūros stiprinimas, suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas ir didesnis skaidrumas padėtų visuomenei, investuotojams ir politikos priemonių 
kūrėjams parengti platesnes išvadas dėl atlyginimų nustatymo metodų finansų sektoriuje. 

Bazelio susitarimų įgyvendinimas: kapitalo poreikis prekybos knygai ir 
pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais

Tarptautinės diskusijos dėl kapitalo reikalavimų yra vykdomos per Bazelio komitetą dėl 
bankinės priežiūros. Pakeitimų rinkiniui, priimtam Bazelyje ES jau pritarė1, ir jis bus pradėtas 
taikyti 2010 m. gruodžio 31 d. Dabartinis pasiūlymas atspindi tolesnes priemones, dėl kurių 
susitarta Bazelyje, jas įgyvendinant taip pat nuo tos pačios datos. Tebevyksta diskusijos dėl 
didesnių reformų. Šis pasiūlymas turėtų būti laikomas vienu tolesnių reformų proceso 
žingsnių.

                                               
1 Direktyva 2009/111/EB, „CRD 2“
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Stabilesni bankai

Nors bankai sutiko su didesnio kapitalo poreikio principu, jie norėtų atidėti šių priemonių 
taikymą arba išsaugoti ankstesnes teises į esamą turtą. Bankai savo argumentais daugiausia 
dėmesio skiria galimam poveikiui skolinimo pajėgumams ir investicijoms į tikrąją 
ekonomiką. Pranešėja pripažįsta, kad svarbiausias yra ekonomikos atkūrimo skatinimas ir 
atidžiai įsiklausė į reiškiamą susirūpinimą šiuo klausimu. Vis dėlto būtina atsižvelgti į šiuos 
tris aspektus:

1. Šiomis priemonėmis siekiama ištaisyti šiuo metu nepakankamai įvertintą prekybos knygos
ir pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais riziką. Nesugebėjimas to padaryti sukurtų 
naujas silpnas vietas bankų balanse ir paliktų be pakankamo dėmesio esamus trūkumus. 
Nėra abejonių, kad mums reikalinga šios priemonės pažanga arba bankų krizė gali vėl 
pasikartoti.

2. Prekybos knygos turtas, lyginant su paskolų turtu bankų knygoje buvo nepakankamai 
įvertintas tenkančio kapitalo sąnaudų požiūriu, šitaip skatinant pernelyg didelį dėmesį 
skirti didesnės rizikos prekybai. Mažinant šių sąnaudų skirtumus, tai skatintų mažinti šį 
pernelyg didelį dėmesį, o ne mažinti skolinimą.

3. Pagrindiniams pasiūlymo aspektai buvo pritarta Bazelyje pirmojoje 2009 m. pusėje, 
suteikiant bankams daugiau kaip 18 mėnesių įgyvendinti reikalavimus iki numatytos datos. 
Nuo šio susitarimo bankai, kažkaip apribodami savo dalį, paskirstė didžiąją jų 2009 m. 
pelno dalį dividendų ir darbuotojų premijų pavidalu, nurodydami, kad jie patys gali laikytis 
Bazelio įsipareigojimų.

Todėl pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymams, kurias siekiama įgyvendinti Bazelio 
susitarimus. Pranešėja siūlo pakeitimus trijose srityse:

Pirmiausia, būtina atsižvelgti į Bazelio sprendimą naujaisiais prekybos knygos reikalavimais 
atsisakyti koreliacinės prekybos veiklos.

Antra, Bazelyje vyksta diskusijos dėl mažiausios „apatinės ribos“ kapitalo poreikiui 
koreliacinei prekybai. Kadangi tai nėra visiškai įvertinta, būtų pernelyg anksti taikyti šią 
nuostatą. Todėl pranešėja siūlo naudotis deleguotų aktų procedūra įgyvendinant apatinę ribą, 
jei jai bus pritarta Bazelyje.

Trečia, labai stiprų pagrindą turi Komisijos pasiūlymas, kad labai sudėtingiems pakartotinio 
pakeitimo vertybiniais popieriais atvejams pirmiausia turėtų pritarti priežiūros institucijos. 
Nepakankamas įsipareigojimų vykdymas šiuo klausimu buvo nepakankamai įsisąmonintos 
bankų rizikos priežastis ir vaidino svarbų vaidmenį šioje krizėje. Vis dėlto itin svarbu turėti 
aiškų ir griežtą pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžimą, kuris užtikrintų 
reguliavimo apibrėžtumą ir apsaugotų priežiūros institucijas nuo pernelyg didelio papildomo 
darbo krūvio. Todėl apibrėžimui turėtų pirmiausia pritarti Parlamentas vadovaudamasis 
deleguotųjų aktų procedūra.

Stipresnė parlamentinė priežiūra
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Derybas dėl susitarimų Bazelyje ES vardu vykdo Komisija. Nepriimtina, kad demokratinės 
ES institucijos būtų paliktos be reikšmingo indėlio į šį procesą, ypač, kai svarstomos esminės, 
politinės, o ne techninės reformos, svarstomos šiuo metu Bazelyje. „CRD 2“ numatytas 
persvarstymo straipsnis, įpareigojantis Komisiją iki 2009 m. pabaigos pranešti apie šias 
platesnes reformas. Šiuo metu vykdomas nuoseklus vertinimas. Itin svarbu, kad atlikus šį 
vertinimą, tačiau iki bus pasiekta susitarimo šiais klausimais Bazelyje, Komisija pradėtų 
prasmingą dialogą su Europos Parlamentu, užsitikrindama aiškų demokratinį mandatą vykdyti 
tolesnes derybas.


