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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Remdamasi J. de Larosière'o ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Komisija pateikė 
pasiūlymų dėl naujos Europos finansų priežiūros sistemos. Šiais pasiūlymais dėl teisės akto, 
kuriuos Komisija paskelbė 2009 m. rugsėjo 23 d., siekiama sukurti:

- Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), pagal kurią būtų prižiūrimos 
pavienės finansų institucijos (mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra) ir kurią sudarytų 
nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos 
priežiūros institucijomis (EPI)1, tinklas, taigi būtų suderinta bendra Europos finansų 
priežiūros sistema ir vietos bei mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų 
kompetencija;

- Europos sisteminės rizikos valdybą (ESRV), kurios užduotis būtų stebėti ir vertinti 
riziką, susijusią su visos finansų sistemos stabilumu (makrolygio rizikos ribojimo
priežiūra). 

EPI bus Bendrijos įstaigos, turėsiančios juridinio asmens statusą, o jų tikslas bus padėti: i) 
gerinti vidaus rinkos reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti indėlininkus ir investuotojus, 
iii) užtikrinti finansų rinkų patikimumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą, iv) aktyviau 
koordinuoti priežiūrą Europos ir tarptautiniu lygmenimis ir taip užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą. 

Nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymo esmei ir siekia, kad Teisės reikalų komiteto nuomonė 
dalykiškai papildytų atsakingo komiteto atliekamą darbą. Nuomonės referentas mano, kad, 
norint skatinti vienodas sąlygas ir taip didinti konkurenciją, taip pat užtikrinti kuo didesnį 
nuostatų ir reguliavimo nuoseklumą, reikia esminių ES finansų rinkų ir institucijų reformų. 
Nuomonės referento požiūriu, pasiūlymas (atsižvelgus į tam tikrus šiame nuomonės projekte 
pateikiamus patobulinimus ir naujoves) būtinas siekiant užtikrinti veiksmingesnę priežiūrą ir 
taisyklių rengimą, taip pat norint geriau nustatyti su finansų sistema susijusią riziką.

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad jokie Institucijos įgaliojimai priimti 
sprendimus neturėtų būti įgyvendinami taip, jog nacionalinėms priežiūros institucijoms galėtų 
būti trukdoma atlikti reguliavimo funkcijas arba galėtų kilti su priežiūra susijusių neaiškumų 
tam tikriems subjektams, kuriems taikoma vietos lygmens priežiūra2. Todėl turėtų būti 
išlaikoma Institucijos galimybė priimti atskirus su finansų rinkų dalyviais susijusius 

                                               
1 Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir 
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI).
2  Remiantis Europos Teisingumo Teismo sprendimu Meroni byloje (Meroni prieš Vyriausiąją valdybą, bylos C-
9/56 ir 10/56, 1958 m. Rink., p. 133 ir 157), institucija negali deleguoti įgaliojimų, kurių pati neturi. Suteikus 
Institucijai įgaliojimus spręsti, ar kompetentinga nacionalinė institucija laikosi Bendrijos teisės, kaip siūloma 
pagal 9 straipsnio 6 dalį ir 11 straipsnio 3 dalį, Institucijai būtų suteikti už nustatytus vykdomuosius įgaliojimus 
didesni įgaliojimai priimti sprendimus tais klausimais, kai nesutariama dėl teisingo teisės taikymo.
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sprendimus kritiniais atvejais, kaip numatyta 10 straipsnio 3 dalyje. 

Kalbant apie kasdienius atvejus, remdamasis daugelio palaikomu kompromisu, Teisės reikalų 
komitetas priėmė pakeitimų dėl Institucijos įgaliojimų priimti atskirus su rinkų dalyviais 
susijusius sprendimus  kasdieniais atvejais (9 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnio 4 dalis) ir 
pasiūlė procedūrą, kurios laikytųsi Institucija ir Komisija, siekiant geriau suderinti Institucijos 
įgaliojimus ir Komisijai suteiktus įgaliojimus pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį ir SESV 
258 straipsnį.

Privalomos taisyklės turėtų būti rengiamos tik ES lygmeniu. Tai turėtų daryti ES institucijos 
arba EPI, kurias prižiūrėtų minėtosios institucijos, taigi būtų laikomasi subsidiarumo principo. 
Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad itin svarbu vengti aiškinimo, kuris neatitiktų 
paskirties, būtų pernelyg smulkmeniškas arba, tam tikrais atvejais, netinkamas, jei nuostatos 
rengtos skubiai ir neužtikrinus tikro dialogo. Taigi nuomonės referentas labai pritaria tam, kad 
sprendimų priėmimo procese dalyvautų rinkos dalyviai. 

Būtina, kad mikrolygio ir makrolygio subjektai bendradarbiautų ir keistųsi informacija. Vis 
dėlto svarbu užtikrinti, kad visi Institucijos įgaliojimai šioje srityje derėtų su ES teisėje 
įtvirtintomis profesinės paslapties saugojimo prievolėmis, siekiant, jog konfidenciali 
informacija nebūtų prieinama įstaigoms ir institucijoms, kurios neturi teisės su ja susipažinti. 
Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais bus sudėtinga užtikrinti suvestinių 
duomenų, kurie bus atskleisti ne tik kompetentingoms institucijoms, anonimiškumą1. Taigi, 
nuomonės referentas mano, kad vadovaujantis ES teise reikia nuosekliai saugoti 
konfidencialius duomenis. 

Be šių pagrindinių klausimų, nuomonės referentas taip pat yra tvirtai įsitikinęs, kad reikėtų 
labiau apibrėžti ir patobulinti Institucijos atliekamą tarpininko vaidmenį. Be to, Institucija 
turėtų atlikti didesnį tarptautinį vaidmenį, tačiau jos susitarimai turėtų likti neprivalomi. 
Reikėtų skatinti imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų didinamas skaidrumas ir 
skatinama taikyti administracinius standartus. 

Galiausiai nuomonės referentas mano, kad turėtų būti toliau mąstoma apie būdus užtikrinti, 
jog pasiūlyme tinkamai atsispindėtų pastangos finansų rinkose apsaugoti vartotojus ir 
investuotojus.

PAKEITIMAI

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

                                               
1 Pvz., tam tikrų valstybių narių rinkose veikia nedaug didelių dalyvių. Taigi atskleidus bet kokius suvestinius 
duomenis iš tikrųjų būtų atskleista informacija apie atskiras firmas.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė 
svarbių finansų priežiūros trūkumų, 
susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su 
visa finansų sistema. Nacionaliniai
priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės –
integruotų ir tarpusavyje susijusių
Europos finansų rinkų, kuriose daug 
finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu 
mastu. Krizė atskleidė nacionalinių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimo, 
veiklos koordinavimo, nuoseklaus 
Bendrijos teisės aktų taikymo ir 
pasitikėjimo trūkumų.

(1) 2007–2008 m. finansų krizė atskleidė 
svarbių finansų priežiūros trūkumų, 
susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su 
visa finansų sistema. Paaiškėjo, kad 
nacionalinių priežiūros modelių 
nepakanka atsižvelgiant į realybę –
integruotas ir tarpusavyje susijusias
Europos finansų rinkas, kuriose daug 
finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu 
mastu. Krizė atskleidė nacionalinių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimo, 
veiklos koordinavimo, nuoseklaus 
Bendrijos teisės aktų taikymo ir 
pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės 
aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus 
veikimo, finansų sistemos stabilumo ir 
neutralių finansų rinkų dalyvių 
konkurencijos sąlygų Bendrijoje. Todėl 
reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį 
Institucija nagrinėtų neteisingo ar 
nepakankamo Bendrijos teisės aktų 
taikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų 
būti taikomas tose srityse, kuriose 
Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs 
ir besąlygiški įpareigojimai.

(17) Tinkamo ir išsamaus Sąjungos teisės 
aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus 
veikimo, finansų sistemos stabilumo ir 
neutralių finansų rinkų dalyvių 
konkurencijos sąlygų Sąjungoje. Todėl 
reikėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį 
Institucija nagrinėtų Sąjungos teisės aktų 
netaikymo atvejus. Šis mechanizmas turėtų 
būti taikomas tose srityse, kuriose 
Bendrijos teisės aktuose apibrėžiami aiškūs 
ir besąlygiški įpareigojimai.

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama 
kompetentinga institucija atkakliai nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
imtis paskutinės priemonės – priimti 
atskiroms finansų įstaigoms skirtus 
sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų būti 
naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, kai 
kompetentinga institucija nesilaiko jai 
skirtų sprendimų ir kai Bendrijos teisės 
aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms 
pagal galiojančius ar būsimus ES 
reglamentus.

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama 
kompetentinga institucija atkakliai nesiima 
veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota 
imtis paskutinės ir vienintelės skubius 
klausimus sprendžiant galimos
priemonės– priimti atskiroms finansų 
įstaigoms skirtus sprendimus. Šiuo 
įgaliojimu turėtų būti naudojamasi tik 
išskirtiniais atvejais, kai kompetentinga 
institucija nesilaiko jai skirtų sprendimų ir 
kai Bendrijos teisės aktai tiesiogiai taikomi 
finansų įstaigoms pagal galiojančius ar 
būsimus ES reglamentus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Institucija turėtų aktyviai puoselėti 
priežiūros konvergenciją visoje Bendrijoje, 
siekdama nustatyti bendrus priežiūros 
principus.

(25) Institucija turėtų aktyviai puoselėti 
priežiūros konvergenciją visoje Sąjungoje, 
siekdama nustatyti bendrus priežiūros 
principus, tačiau tuo pačiu metu visiškai 
gerbdama fiskalinę valstybių narių 
atsakomybę.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, 
būtina ankstyvuoju etapu nustatyti 
tendencijas, galimą riziką ir 
pažeidžiamumą, atsirandančius 

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

tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose 
sektoriuose mikrolygio rizikos ribojimo 
lygmeniu. Institucija turėtų stebėti ir 
vertinti tokius pokyčius pagal savo 
kompetenciją ir reguliariai pranešti apie 
juos Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, kitoms Europos priežiūros 
institucijoms ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai, taip pat kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Institucija 
taip pat turėtų visoje Sąjungoje
koordinuoti testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis, kad įvertintų finansų rinkų 
dalyvių atsparumą nepalankiems rinkos 
pokyčiams, užtikrindama, kad tokiam 
testavimui nacionaliniu lygmeniu būtų 
taikoma kuo nuoseklesnė metodika.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Atsižvelgiant į finansinių paslaugų 
globalizaciją ir didėjančią tarptautinių 
standartų svarbą, Institucija turėtų skatinti 
dialogą ir bendradarbiavimą su ne 
Bendrijos priežiūros institucijomis. Ji 
visapusiškai atsižvelgia į Europos 
institucijų vaidmenį ir kompetenciją 
palaikant santykius su ne Sąjungos
institucijomis ir tarptautiniuose forumuose. 
Institucija taip pat turėtų turėti galimybę 
naudotis dabartinio Komisijos 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose rezultatais.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo 
pareigas, Institucija turėtų turėti teisę 
prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. 
Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių 
įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, 
tą informaciją paprastai turėtų teikti 
nacionalinės priežiūros institucijos, kurios 
yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų 
dalyvių. Tačiau Institucija turėtų turėti 
įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš 
finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu 
nacionalinė kompetentinga institucija laiku 
nepateikia tokios informacijos arba negali 
jos laiku pateikti. Valstybių narių 
institucijos turėtų būti įpareigotos padėti 
Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai 
prašymai būtų vykdomi.

(31) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo 
pareigas, Institucija turėtų turėti teisę 
prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. 
Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių 
įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, 
tą informaciją paprastai turėtų teikti 
nacionalinės priežiūros institucijos, kurios 
yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų 
dalyvių, su sąlyga, kad konfidenciali 
informacija neturi būti teikiama įstaigoms 
ir institucijoms, kurios neturi teisės su ja 
susipažinti. Tačiau Institucija turėtų turėti 
įgaliojimą prašyti informacijos tiesiogiai iš 
finansų rinkų dalyvių ir kitų šalių, jeigu 
nacionalinė kompetentinga institucija laiku 
nepateikia tokios informacijos arba negali 
jos laiku pateikti. Valstybių narių 
institucijos turėtų būti įpareigotos padėti 
Institucijai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai 
prašymai būtų vykdomi.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Siekiant užtikrinti, kad Europos 
sisteminės rizikos valdybos veikla būtų 
visiškai veiksminga ir gavus jos įspėjimus 
ir rekomendacijas būtų imamasi tolesnių 
veiksmų, ypač svarbu, kad Institucija ir 
Europos sisteminės rizikos valdyba 
glaudžiai bendradarbiautų. Institucija 
turėtų dalytis su Europos sisteminės rizikos 
valdyba visa svarbia informacija. 
Duomenys, susiję su atskiromis įmonėmis, 
turėtų būti teikiami tik pateikus motyvuotą 
prašymą. Gavusi įspėjimų ar 

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

saugomi vadovaujantis Sąjungos teise. 
Gavusi įspėjimų ar rekomendacijų, kurias 
Europos sisteminės rizikos valdyba skiria 
Institucijai arba kuriai nors nacionalinei 
priežiūros institucijai, Institucija turėtų 
nedelsdama imtis veiksmų ir pasirūpinti, 
kad įspėjimų ar rekomendacijų atžvilgiu 
būtų imtasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą 
krizių atvejais, visų pirma siekiant 
stabilizuoti atskiras finansiškai silpnas
finansų institucijas ir išspręsti jų 
problemas, pagrindinė atsakomybė tenka 
valstybėms narėms. Priemonės, kurių 
Institucija imasi kritiniais ar nesutarimų 
sprendimo atvejais, kurie turi įtakos 
finansų institucijos stabilumui, neturėtų 
daryti neigiamos įtakos valstybių narių 
fiskalinei atsakomybei. Turėtų būti 
nustatytas mechanizmas, pagal kurį 
valstybės narės galėtų prašyti persvarstyti 
Institucijos priimtą sprendimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, 2. Institucija veikia Direktyvos 97/9/EB, 
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Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 
2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, 
Direktyvos 2004/25/EB, Direktyvos 
2004/39/EB, Direktyvos 2004/109/EB, 
Direktyvos 2005/60/EB, Direktyvos 
2009/65/EB, Direktyvos 2002/65/EB, 
Direktyvos 2006/49/EB (nepažeidžiant 
Europos bankininkystės institucijos 
kompetencijos rizikos ribojimo priežiūros 
atžvilgiu), Direktyvos … [būsima AIFV 
direktyva] ir Reglamento … [būsimas 
KRA reglamentas], įskaitant visas šiais 
teisės aktais pagrįstas direktyvas, 
reglamentus ir sprendimus, taikymo srityje 
ir bet kokio tolesnio Bendrijos teisės akto, 
kuriuo Institucijai pavedamos užduotys, 
taikymo srityje.

Direktyvos 98/26/EB, Direktyvos 
2001/34/EB, Direktyvos 2002/47/EB, 
Direktyvos 2002/87/EB, Direktyvos 
2003/6/EB, Direktyvos 2003/71/EB, 
Direktyvos 2004/39/EB, Direktyvos 
2004/109/EB, Direktyvos 2005/60/EB, 
Direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos
2002/65/EB, Direktyvos 2006/49/EB 
(nepažeidžiant Europos bankininkystės 
institucijos kompetencijos rizikos ribojimo 
priežiūros atžvilgiu), Direktyvos … 
[būsima AIFV direktyva] ir Reglamento … 
[būsimas KRA reglamentas], įskaitant 
visas šiais teisės aktais pagrįstas 
direktyvas, reglamentus ir sprendimus, 
taikymo srityje ir bet kokio tolesnio 
Bendrijos teisės akto, kuriuo Institucijai 
pavedamos užduotys, taikymo srityje.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Institucijos tikslas – padėti: (i) gerinti 
vidaus rinkos veikimą, įskaitant visų pirma 
aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reguliavimo 
ir priežiūros lygį, ii) apsaugoti 
investuotojus, iii) užtikrinti finansų rinkų 
vientisumą, veiksmingumą ir sklandų 
veikimą, iv) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą ir v) stiprinti tarptautinės 
priežiūros koordinavimą atsižvelgiant į 
poreikį didinti vidaus rinkos konkurenciją 
ir inovacijų diegimą bei užtikrinti 
konkurencingumą pasaulyje. Šiam tikslui 
pasiekti Institucija padeda užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų 1 
straipsnio 2 dalyje minėtų Bendrijos teisės 
aktų taikymą, skatindama priežiūros 
konvergenciją ir teikdama nuomones 
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Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skelbti gaires ir rekomendacijas, kaip 
nustatyta 8 straipsnyje;

(b) skelbti neprivalomas gaires ir 
rekomendacijas, kaip nustatyta 
8 straipsnyje;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Techniniai standartai. Deleguotieji aktai

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Prieš pateikdama juos Komisijai, Institucija 
tam tikrais atvejais rengia atviras viešąsias 
konsultacijas dėl techninių standartų, 
įtraukdama finansų rinkų dalyvius į visų 
taisyklių, kurios jiems bus taikomos, 
rengimą, siekdama užtikrinti, kad tokios 
taisyklės atitiktų savo paskirtį ir nebūtų 
pernelyg griežtos, ir nagrinėdama galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą.

Pakeitimas 15
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija priima standartus reglamentais 
ar sprendimais, priimdama juos kaip 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama nustatyti nuoseklią, veiksmingą 
ir efektyvią EFPIS priežiūros praktiką ir 
užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų 
Bendrijos teisės aktų taikymą, Institucija 
skelbia kompetentingoms institucijoms ar 
finansų rinkų dalyviams skirtas gaires ir 
rekomendacijas. Institucija rengia atviras 
viešąsias konsultacijas dėl gairių ir 
rekomendacijų ir nagrinėja galimas 
susijusias sąnaudas ir naudą. Gairės 
skelbiamos Institucijos interneto 
svetainėje.

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

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

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

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų 
gairių ar rekomendacijų, ji praneša 
Institucijai tokio sprendimo priežastis.
Institucija skelbia tokias priežastis, prieš 
tai tinkamai pranešusi kompetentingai 
institucijai apie savo ketinimą tai daryti.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoseklus Bendrijos taisyklių taikymas Sąjungos teisės netaikymas
1. Jeigu kompetentinga institucija 
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis 
atitiktų tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 
ir 6 dalyse.

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų, 
visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų 
dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.

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

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

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, kompetentinga institucija 
nedelsdama pateikia Institucijai visą 
informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra 
būtina tyrimui atlikti.

Nepažeisdama 20 straipsnyje nustatytų 
įgaliojimų, kompetentinga institucija 
nedelsdama pateikia Institucijai visą 
informaciją, kuri, Institucijos nuomone, yra 
būtina tyrimui atlikti.

3. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
tyrimo pradžios Institucija gali pateikti 
susijusiai kompetentingai institucijai 
rekomendaciją ir joje nurodyti veiksmus, 
kurių būtina imtis siekiant laikytis
Bendrijos teisės.

Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tyrimo 
pradžios Institucija gali pateikti susijusiai 
kompetentingai institucijai rekomendaciją 
ir joje nurodyti veiksmus, kurių būtina 
imtis siekiant laikytis Sąjungos teisės.

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga 
institucija per dešimt darbo dienų praneša 
Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi 
arba ketina imtis, kad užtikrintų Bendrijos
teisės laikymąsi. 

Gavusi rekomendaciją, kompetentinga 
institucija per dešimt darbo dienų praneša 
Institucijai apie priemones, kurių ji ėmėsi 
arba ketina imtis, kad užtikrintų Sąjungos
teisės laikymąsi. 

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

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

nurodyta imtis reikalingų veiksmų, kad 
būtų laikomasi Sąjungos teisės.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau 
kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija 
gali pratęsti vienu mėnesiu.

Tokį sprendimą Komisija priima ne vėliau 
kaip po trijų mėnesių nuo rekomendacijos 
priėmimo dienos. Šį laikotarpį Komisija 
gali pratęsti vienu mėnesiu.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma 
sprendimo adresatų teisės būti 
išklausytiems.

Komisija užtikrina, kad būtų paisoma 
sprendimo adresatų teisės būti 
išklausytiems.

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

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

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

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

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga 
institucija neįvykdo šio straipsnio 4 dalyje 
nurodyto sprendimo per toje dalyje 
nustatytą laikotarpį ir jeigu būtina laiku 
ištaisyti padėtį, kai kompetentinga 
institucija nevykdo sprendimo, kad vidaus 
rinkoje būtų palaikytos ar atkurtos 
neutralios konkurencijos sąlygos arba 
užtikrintas sklandus finansų sistemos 
tarpvalstybinės veiklos veikimas ir 
vientisumas, Institucija, jeigu atitinkami 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų 
reikalavimai tiesiogiai taikomi finansų 
rinkų dalyviams, gali priimti atskirą 
finansų rinkų dalyviui skirtą sprendimą, 
kuriuo pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi savo įpareigojimų pagal 
Sąjungos teisę. Prieš priimdama atskirą 
sprendimą, Institucija apie tai informuoja 
Komisiją.
Komisija užtikrina, kad būtų paisoma 
sprendimo adresatų teisės būti 
išklausytiems.
Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną 
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informaciją.
Per dvi savaites nuo Institucijos 
sprendimo projekto gavimo Komisija 
nusprendžia, ar patvirtinti sprendimo 
projektą. Komisija negali pratęsti šio 
laikotarpio. Komisija gali patvirtinti 
sprendimo projektą iš dalies arba su 
pakeitimais, jeigu to reikia dėl Sąjungos 
interesų.
Jeigu Komisija nepatvirtina sprendimo 
projekto arba patvirtina jį iš dalies ar su 
pakeitimais, apie tai ji nedelsiant 
informuoja Instituciją pateikdama 
oficialią nuomonę.
Gavusi oficialią nuomonę, per vieną 
savaitę Institucija peržiūri savo sprendimą 
ir jį pakeičia remdamasi Komisijos 
oficialia nuomone ir savo sprendimą 
nedelsdama perduoda Komisijai.
Per vieną savaitę nuo pakeisto Institucijos 
sprendimo gavimo dienos Komisija 
nusprendžia, ar sprendimą patvirtinti ar 
atmesti.
Jei Komisija atmeta pakeistą sprendimą, 
sprendimas laikomas nepriimtu.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

7. Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį kompetentingų 
institucijų tuo pat klausimu priimtą 
ankstesnį sprendimą.
Bet kokie veiksmai, kurių kompetentingos 
institucijos imasi dėl faktų, dėl kurių 
priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 dalį, 
turi derėti su tais sprendimais.

7. Bet kokie veiksmai, kurių 
kompetentingos institucijos imasi dėl faktų, 
dėl kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 
6 dalį, turi derėti su tais sprendimais.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų nesutarimų 
sprendimas

Kompetentingų institucijų tarpvalstybinio
pobūdžio nesutarimų sprendimas

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a. Kad galėtų atlikti šią palankesnių 
sąlygų sudarymo ir veiklos koordinavimo 
funkciją, Institucija išsamiai 
informuojama apie visus aktualius 
pokyčius, susijusius su 1 dalyje nurodyta 
padėtimi, ir jos prašoma stebėtojos 
teisėmis dalyvauti visuose susijusiuose 
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nacionalinių kompetentingų priežiūros 
institucijų susitikimuose.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3a. Pagal 3 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį kompetentingos 
institucijos tuo pačiu klausimu priimtą 
ankstesnį sprendimą. Imdamosi veiksmų 
tais klausimais, dėl kurių priimtas 
sprendimas pagal 3 dalį, kompetentingos 
institucijos laikosi to sprendimo.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį, jeigu kompetentinga 
institucija nevykdo Institucijos sprendimo, 
taigi neužtikrina, kad finansų rinkų dalyvis 
laikytųsi reikalavimų, kurie jam tiesiogiai 
taikomi pagal 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus teisės aktus, Institucija, 
remdamasi 9 straipsnio 6 dalyje nustatyta 
tvarka, gali priimti finansų rinkos dalyviui 
skirtą atskirą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad jis laikytųsi įsipareigojimų pagal 
Sąjungos teisę.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio antros pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) veikdama kaip tarpininkas
kompetentingų institucijų prašymu arba 
savo iniciatyva, nepažeisdama 11 
straipsnio;

(3) kompetentingų institucijų prašymu 
vykdydama neprivalomą tarpininkavimą, 
nepažeisdama 11 straipsnio;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdama ES institucijų 
kompetencijos, Institucija gali plėtoti 
ryšius su trečiųjų šalių priežiūros 
institucijomis. Ji gali sudaryti 
administracinius susitarimus su 
tarptautinėmis organizacijomis ir trečiųjų 
šalių administracijomis. Šiais susitarimais 
nenustatoma teisinių prievolių Europos 
Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos 
institucijos ir kitos valstybių narių valdžios 
institucijos teikia Institucijai visą šiuo 
reglamentu jai skirtoms pareigoms atlikti 
būtiną informaciją, laikydamosi visų 
taikytinų konfidencialumo ir duomenų 
apsaugos nuostatų, numatytų susijusiuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais. 
Visiems tokiems prašymams, jei įmanoma, 
naudojama bendra ataskaitų teikimo 
forma.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė

Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupės steigimas

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse, įsteigiama 
Vertybinių popierių ir rinkų 
suinteresuotųjų šalių grupė.

1. Institucija įsteigia Vertybinių popierių 
ir rinkų suinteresuotųjų šalių grupę, 
siekdama konsultuotis su 
suinteresuotosiomis šalimis Institucijos 
užduotims svarbiose srityse.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimdama sprendimą, stebėtojų taryba 
kiek įmanoma stengiasi užtikrinti tinkamą 

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

pusiausvyrą ir atstovavimą 
suinteresuotosioms šalims iš visos 
Bendrijos.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 11 
straipsnį priimtas sprendimas daro 
neigiamą įtaką jos fiskalinei atsakomybei, 
ji gali per tris darbo dienas nuo pranešimo 
apie Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai apie tai pranešti Institucijai, 
Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija per mėnesį nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša valstybei 
narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį 

Institucija per savaitę nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša valstybei 
narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį 
pakeičia arba panaikina. Jei sprendimas 
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pakeičia arba panaikina. patvirtinamas arba pakeičiamas, 
Institucija nurodo, kad nedaroma 
poveikio fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties 205 straipsnyje, per du 
mėnesius nusprendžia, ar Institucijos 
sprendimas turėtų būti patvirtintas, ar 
panaikintas.

Jeigu Institucija patvirtina savo sprendimą, 
Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma, kaip 
apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 238 straipsnyje, per vieną mėnesį
nusprendžia, ar Institucijos sprendimas 
turėtų būti patvirtintas, ar panaikintas.
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