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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlytas reglamentas yra dalis pastangų sukurti ES bankų sąjungą siekiant padidinti 
finansinį stabilumą ir užtikrinti, kad Europos ekonomika galėtų pasikliauti tinkamai 
veikiančiu finansų sektoriumi. Reglamente bus nustatytas bendras bankų pertvarkymo 
mechanizmas – viena iš priemonių, kurias Europos Vadovų Taryba 2013 m. kovo mėn. 
pavadino būtinomis siekiant sukurti bankų sąjungą. Bendras bankų pertvarkymo 
mechanizmas bus taikomas euro zonos valstybėms narėms ir kitoms valstybėms narėms, 
nusprendusioms jame dalyvauti. Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsniu.

Kartu su pasiūlymu dėl reglamento Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema. Taigi, nepaisant to, ar valstybės narės nusprendė dalyvauti bendrame 
bankų pertvarkymo mechanizme, ar ne, jos turės taikyti tuos pačius riziką ribojančius 
reikalavimus ir bankų pertvarkymo taisykles. Pagrindinis skirtumas susijęs su 
kompetentingomis institucijomis: pagal direktyvą jomis bus nacionalinės valdžios institucijos, 
tuo tarpu taikant bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą reikės įsteigti Bendrą pertvarkymo 
valdybą ir nustatyti ES lygmens sunkumų patiriančių finansų įstaigų pertvarkymo procedūrą.

Pasiūlymo dėl rezoliucijos tikslas

Pagal pasiūlymą bendro bankų pertvarkymo mechanizmo tikslas – sudaryti galimybes bendrą 
taisyklių rinkinį taikyti visiems dalyvaujančių valstybių narių sunkumų patiriantiems bankams 
ir nustatyti veiksmingas sunkumų patiriančių bankų problemos sprendimo procedūras kiek 
galima sumažinant mokesčių mokėtojams ir ekonomikai tenkančias išlaidas. Bendras bankų 
pertvarkymo mechanizmas papildys bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), kurį taikant 
Europos Centriniam Bankui tenka pagrindinė atsakomybė už euro zonos bankų priežiūrą.
Reglamentu bus įsteigtas bendras probleminių bankų pertvarkymo fondas, kuris bus 
finansuojamas skolinančiųjų įstaigų įnašais, kurie sudarys 1 proc. visų jų indėlių vertės.
Tikimasi, jog 10 metų trukmės pereinamojo laikotarpio pabaigoje fondo vertė bus maždaug 
55 mlrd. EUR.

ES lygmens atsakomybė ir ES lygmens procedūros iš esmės nustatomos todėl, kad bankų 
sąjungoje bankų priežiūrą taikant bendrą sistemą, už kurią bus atsakingas ECB, ir bankų 
pertvarkymą „reikia vykdyti tokiu pačiu instituciniu lygmeniu“. Tai, kad bendrą bankų 
pertvarkymo mechanizmą ES lygmeniu taikys dalyvaujančiosios valstybės narės, reiškia, jog 
reikia, kad didžia dalimi sutaptų minėtieji direktyva ir reglamentas, įskaitant analogiškas 
nuostatas, nes Bendra pertvarkymo valdyba ir Komisija savo veiklą turi grįsti tiesiogiai 
taikoma ES teise, o ne direktyvomis.

Bendro bankų pertvarkymo mechanizmo struktūra ir veikla

Bendrą pertvarkymo valdybą sudarys vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojas, Komisijos bei ECB paskirti atstovai ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės 
narės paskirti atstovai, atstovaujantys nacionalinėms pertvarkymo institucijoms. Valdyba, 
kuriai pirmininkauja vykdomasis direktorius, posėdžiaus dviejų rūšių sesijose:
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plenarinėje sesijoje, kurioje bus priimami visi bendro pobūdžio sprendimai, ir vykdomojoje 
sesijoje, kurioje dalyvaus vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir 
Komisijos bei ECB paskirti atstovai. Vykdomojoje sesijoje Valdyba priims sprendimus dėl 
atskirų subjektų ar bankų grupių.

Tokie sprendimai bus priimami dėl pertvarkymo planavimo, ankstyvosios intervencijos 
įgaliojimų, pertvarkymo schemų, taip pat dėl Fondo lėšų panaudojimo pertvarkymo procesui 
finansuoti ir nurodymų nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, kaip įgyvendinti 
pertvarkymo sprendimus. Kredito įstaigos arba bankų grupės pertvarkymo procesas būtų 
pradedamas ECB pranešus apie tai Bendrai pertvarkymo valdybai, kuri tuomet pateiktų 
rekomendaciją Komisijai. Jei Komisija nuspręstų, jog yra patenkinti būtini kriterijai, ji 
nurodytų Bendrai pertvarkymo valdybai imtis priemonių pagal šį reglamentą.

Bendros pertvarkymo valdybos įgaliojimai

Bendrai pertvarkymo valdybai bus suteikti dideli įgaliojimai atlikti tyrimus (žr. 32 ir 
33 straipsnius), įskaitant patikrinimus vietoje (34 straipsnis). Jei pagal nacionalines taisykles 
numatytam patikrinimui atlikti reikia teisminės institucijos leidimo, nacionalinė teisminė 
institucija gali patikrinti tik, ar Valdybos sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos 
prievartos priemonės nėra savavališkos ar perteklinės. Nacionalinė teisminė institucija negalės 
tikrinti paties patikrinimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta Valdybos byloje esanti 
informacija, o Valdybos sprendimo teisėtumą tikrins tik Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas (žr. 35 straipsnį).

Siekiant užtikrinti, kad Valdybos sprendimai būtų įgyvendinami, o turimai būtų 
veiksmingesni, Bendrai pertvarkymo valdybai bus suteikti įgaliojimai už taisyklių pažeidimą 
taikyti sankcijas, nustatytas pasiūlyme dėl reglamento. Taigi ji gali nurodyti nacionalinėms 
pertvarkymo institucijoms taikyti bausmes – skirti baudas – kredito įstaigoms, kurios 
nepateikia informacijos arba nebendradarbiauja vykdant tyrimą, nesumoka savo įnašo į 
Bendrą bankų pertvarkymo fondą arba nesilaiko jiems skirto Valdybos sprendimo 
(36 straipsnis).

Panašiai Bendra pertvarkymo valdyba gali nurodyti nacionalinėms pertvarkymo institucijoms 
už informacijos nepateikimą ar Valdybos sprendimo nesilaikymą subjektams ar asmenims 
taikyti periodines baudas (37 straipsnis).

Atskaitingumas Europos Parlamentui

Pagal pasiūlyto reglamento 41 straipsnį „[už] šio reglamento įgyvendinimą Valdyba pagal 2–
8 dalis atsiskaito Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai“. Taigi Valdyba privalo kasmet 
teikti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos Audito Rūmams ataskaitą, o jos 
vykdomasis direktorius privalo atsiskaityti Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Be to, Parlamento prašymu, vykdomasis direktorius privalo dalyvauti kompetentingų 
Parlamento komitetų surengtame klausyme Valdybos sprendimų vykdymo klausimais ir 
surengti konfidencialias uždaras žodines diskusijas su Europos Parlamento kompetentingo 
komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotojais, jei tokių diskusijų reikia Europos 
Parlamento įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį. Pasiūlyme nustatyta, kad „Europos 
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Parlamentas ir Valdyba sudaro susitarimą dėl išsamios tokių diskusijų organizavimo tvarkos, 
kad būtų užtikrintas visiškas konfidencialumas vadovaujantis ECB kaip kompetentingai 
institucijai pagal atitinkamą Sąjungos teisę nustatytais konfidencialumo įpareigojimais.“

Pasiūlyme taip pat nustatoma, kad: „Valdyba ir Parlamentas susitaria dėl atitinkamos 
demokratinės atskaitomybės vykdymo ir šiuo reglamentu Valdybai pavestų užduočių 
vykdymo priežiūros praktinių sąlygų tvarkos. Ta tvarka, be kita ko, apima galimybę 
susipažinti su informacija, bendradarbiavimą atliekant tyrimus ir informaciją apie vykdomojo 
direktoriaus išrinkimo procedūrą“ (žr. 41 straipsnio 8 dalį).

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų;

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą, 
prisidėti prie augimo vidaus rinkoje ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių sunkumų 
patiriančių bankų ir įmonių finansavimo 
išlaidų;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) pagal direktyvą [Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvą] turėtų būti 
reglamentuojamas gaivinimo ir 
pertvarkymo planavimas, ankstyvoji 
intervencija, pertvarkymo sąlygos ir 
principai, taip pat pertvarkymo priemonių 
naudojimas taikant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Todėl gerai, jog šis 
reglamentas apima tik tuos aspektus, 
kurie būtini užtikrinti, kad taikant bendrą 
pertvarkymo mechanizmą būtų 
įgyvendinama ta direktyva ir kad būtų 
prieinamas atitinkamas papildomas 
reikalingas finansavimas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Jokiu Valdybos arba Komisijos 
sprendimu negali būti reikalaujama, kad 
valstybės narės skirtų kitokią tiesioginę
viešąją finansinę paramą negu 
naudodamos pagal šį reglamentą įsteigto 
Fondo išteklius.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kiekvieno reikšmingo plano aspekto 
įgyvendinimo laikotarpio įvertinimas;

d) kiekvieno reikšmingo plano aspekto 
įgyvendinimo laikotarpio ir sėkmės 
tikimybės įvertinimas;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pertvarkymo institucijos paaiškinimas, 
kaip būtų galima finansuoti galimus 
pertvarkymo scenarijus, nenumatant 
nepaprastosios viešosios finansinės 
paramos;

i) tikslus ir aiškus pertvarkymo institucijos 
paaiškinimas, kaip būtų galima finansuoti 
galimus pertvarkymo scenarijus, 
nenumatant kitos viešosios finansinės 
paramos negu naudojant pagal šį 
reglamentą įsteigto Fondo išteklius;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pertvarkymo planai peržiūrimi ir 
prireikus atnaujinami bent kartą per metus 
arba pasikeitus įstaigos teisinei ar 
organizacinei struktūrai, veiklai ar 
finansinei būklei, kai tai gali turėti
reikšmingą poveikį planui arba dėl to gali 
reikėti planą keisti.

9. Pertvarkymo planai peržiūrimi ir 
prireikus atnaujinami bent kartą per metus 
ir pasikeitus įstaigos teisinei ar 
organizacinei struktūrai, veiklai ar 
finansinei būklei arba kaip nors pasikeitus 
nacionalinio ir (arba) ES lygmens teisei, 
kai tai gali daryti reikšmingą poveikį 
planui arba dėl to gali reikėti planą keisti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Direktyvos [Bankų gaivinimo ir 

pertvarkymo direktyvos] taikymas
Su įstaigomis susiję veiksmai taikant 
bendrą pertvarkymo mechanizmą 
reglamentuojami direktyva [Bankų 



PE521.523v02-00 8/13 AD\1008916LT.doc

LT

gaivinimo ir pertvarkymo direktyva].

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Sisteminės svarbos įstaigų pertvarkymo 

galimybės
Valdyba teikia prioritetą šio reglamento 
2 straipsnyje nurodytų įstaigų, kurios 
vadinamos visuotinės sisteminės svarbos 
įstaigomis arba kitokiomis sisteminės 
svarbos įstaigomis, kaip nustatyta 
Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnyje, 
pertvarkymo galimybių vertinimui 
remiantis [Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvos] 13 straipsniu ir 
parengia kiekvienai iš šių įstaigų skirtą 
planą pertvarkymo kliūtims pašalinti 
remiantis [Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvos] 14 straipsniu.
Plane pateikiami bent:
a) reikalavimai įstaigai atsisakyti 
konkretaus turto;
b) reikalavimai įstaigai apriboti ar 
nutraukti konkrečią vykdomą ar pasiūlytą
veiklą;
c) reikalavimai pakeisti įstaigos teisinę ar 
veiklos struktūrą, kad ji taptų mažiau 
sudėtinga, ir taip užtikrinti, kad ypatingos 
svarbos funkcijas būtų galima teisiškai ir 
ekonomiškai atskirti nuo kitų funkcijų 
taikant pertvarkymo priemones;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Vertinimas, kuris neatitinka visų šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, laikomas 
preliminariu iki tol, kol nepriklausomas 
asmuo atlieka vertinimą, visiškai atitinkantį 
visus šiame straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus. Šis galutinis ex post
vertinimas atliekamas kuo skubiau.

11. Vertinimas, kuris neatitinka visų šiame 
straipsnyje išdėstytų reikalavimų, laikomas 
preliminariu iki tol, kol nepriklausomas ir 
nešališkas asmuo atlieka vertinimą, 
visiškai atitinkantį visus šiame straipsnyje 
išdėstytus reikalavimus. Šis galutinis ex 
post vertinimas atliekamas kuo skubiau.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) vertintojų, administratorių, buhalterių, 
teisininkų ir kitų ekspertų, kurių pagalbos
gali reikėti nacionalinei pertvarkymo 
institucijai, skyrimą, nušalinimą arba 
pakeitimą ir apie tai, kaip jie vykdo savo 
pareigas;

iv) vertintojų, administratorių, buhalterių, 
teisininkų ir kitų ekspertų, jei to gali 
reikėti, kad būtų teikiama pagalba
nacionalinei pertvarkymo institucijai, 
skyrimą, nušalinimą arba pakeitimą ir apie
veiksmingesnį jų pareigų vykdymą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) visus kitus Valdybos nurodytus 
klausimus;

v) visus kitus Valdybos nurodytus 
klausimus, susijusius su pertvarkymo 
procedūra;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei nacionalinė pertvarkymo institucija 
nepritaikė 16 straipsnyje nurodyto 
sprendimo arba pritaikė jį ne taip, kad būtų 
pasiekti šiame reglamente nustatyti 
pertvarkymo tikslai, Valdyba turi teisę 
liepti pertvarkomai įstaigai:

2. Jei nacionalinė pertvarkymo institucija 
nepritaikė 16 straipsnyje nurodyto 
sprendimo arba pritaikė jį ne taip, kad būtų 
pasiekti šiame reglamente nustatyti 
pertvarkymo tikslai, Valdyba turi teisę 
liepti pertvarkomai įstaigai taikyti šias 
priemones arba naudotis bet kuriomis 
kitomis direktyvoje [Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje] numatytomis 
teisėmis:

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į specifines Valdybos 
užduotis, dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniai parlamentai pagal savo 
procedūras gali prašyti Valdybos atsakyti 
raštu į visas Valdybai jų pateiktas pastabas 
arba klausimus, susijusius su Valdybos 
funkcijomis pagal šį reglamentą.

1. Atsižvelgiant į specifines Valdybos 
užduotis, dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniai parlamentai pagal savo 
procedūras gali prašyti Valdybos atsakyti 
raštu į visas Valdybai jų pateiktas pastabas 
arba klausimus, susijusius su Valdybos 
funkcijomis pagal šį reglamentą. Valdyba, 
savo ruožtu, įsipareigoja per pagrįstą 
laiką pateikti savo atsakymus 
dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai svarstomi klausimai, susiję su 
atskiru subjektu arba tik vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų 
subjektų grupe, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta savo
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

1. Kai svarstomi klausimai, susiję su 
atskiru subjektu arba tik vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtų 
subjektų grupe, Valdyba sprendimus 
vykdomojoje sesijoje priima paprasta 
49 straipsnio 2 dalyje nurodytų
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Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą 
balsą turi vykdomasis direktorius.

dalyvaujančių narių balsų dauguma. 
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą 
balsą turi vykdomasis direktorius.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 82 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatoma:

3. Nedarant poveikio 1 dalies antrai 
pastraipai, Komisijai pagal 82 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba gali su finansų įstaigomis ar 
kitomis trečiosiomis šalimis sudaryti 
sutartis dėl Fondo skolinimosi arba kitų 
formų paramos, jeigu pagal 66 ir 
67 straipsnius surinktomis sumomis 
negalima nedelsiant pasinaudoti arba jų 
nepakanka išlaidoms, patirtoms naudojant 
Fondo lėšas, padengti.

1. Valdyba gali sudaryti sutartis dėl Fondo 
skolinimosi arba kitų formų paramos iš 
pirmiausia privačių, o jei tai neįmanoma, 
iš viešų finansų įstaigų ar kitų trečiųjų 
šalių, jeigu pagal 66 ir 67 straipsnius 
surinktomis sumomis negalima nedelsiant 
pasinaudoti arba jų nepakanka išlaidoms, 
patirtoms naudojant Fondo lėšas, padengti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 62 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 
5 dalį, 66 straipsnio 3 dalį, 67 straipsnio 
3 dalį ir 70 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 

5. Pagal 62 straipsnio 5 dalį, 65 straipsnio 
5 dalį, 66 straipsnio 3 dalį, 67 straipsnio 
3 dalį ir 70 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
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dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Terminas, per kurį galima reikšti prieštaravimus, turi būti pratęstas, kad Parlamentas ir 
Taryba galėtų nuodugniai išnagrinėti deleguotąjį aktą ir įvertinti, ar jį priimti tokia forma 
tinkama ir teisinga.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos 
taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo 
mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu
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