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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisės reikalų komitetas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti naują finansų 
priežiūros sistemą, pagal kurią būtų užtikrinama veiksmingesnė priežiūra ir būtų 
veiksmingiau nustatomos taisyklės, taip pat būtų geriau nustatoma finansų sistemos rizika. 
Finansų krizė parodė, kad, norint padidinti konkurencingumą sukuriant vienodas sąlygas ir 
užtikrinti tvarkos bei reglamentavimo nuoseklumą, būtina reformuoti ES finansų rinkas ir 
institucijas. 

I. 7 straipsnis. Techniniai standartai

Siūlomo reglamento 7 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodomos direktyvos, kuriose 
apibrėžiama teisinė tvarka, kuria remdamasi Institucija gali rengti techninius standartus (žr. 
reglamento projekto 1 straipsnio 2 dalį). Minėtosiose direktyvose 2006/48/EB, 2006/49/EB, 
2002/87/EB, 2005/60/EB ir 94/19/EB numatytos komitologijos nuostatos1. Pakeitus EB 
sutartį (Lisabonos) Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), reikia keisti 
komitologijos režimą, konkrečiau – jį panaikinti.

Kalbant apie techninius standartus, komitetas nusprendė iš esmės užtikrinti būtiną derinimą su 
SESV 290 straipsniu pagal pasiūlymų paketą (2009/0161(COD)), tuo tarpu reglamentų dėl 
Europos priežiūros institucijų 7 straipsnyje nustatyta tik Komisijos ir Institucijos 
bendradarbiavimo tvarka.

II. 9, 10 ir 11 straipsniai

1. Kompetencijos suteikimas

Pagal reglamento projektą naujajai Institucijai suteikiama konkrečių įgaliojimų. Sutartyje 
aiškiai nenurodyta, kad leidžiama taip suteikti įgaliojimus (žr. ES sutarties 5 straipsnį). Vis 
dėlto Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikoje pripažįstama, kad Sąjungos institucijos 
gali perduoti įgaliojimus nepriklausomoms vykdomosioms arba reguliavimo įstaigoms, jei 
perduodami tik aiškiai nustatyti vykdomieji įgaliojimai, o minėtosioms įstaigoms 
nesuteikiama jokių įgaliojimų priimti politinius sprendimus. Be to, Sąjunga gali naudotis tik 
tais įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal Sutartį, vadovaudamasi Sutartyje nustatytomis 
procedūromis. Taigi institucijos negali perduoti daugiau įgaliojimų, nei suteikta pagal Sutartį 
(žr. ETT  sprendimą Meroni byloje 9/56, 1958 m. Rink., p. 133 ir 157).

2. Tiesioginiai Institucijos veiksmai

                                               
1 Direktyvos 2006/48/EB 151 straipsnis, Direktyvos 2006/49/EEB 42 straipsnis, Direktyvos 2002/87/EB 

21 straipsnis, Direktyvos 2005/60/EB 41 straipsnis ir Direktyvos 94/19/EB 7a straipsnis.
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Nors ir leidžiama suteikti Institucijai tam tikrų konkrečių įgaliojimų, Komisija ir toliau turi 
užtikrinti atitiktį Bendrijos teisei, taikydama pažeidimo tyrimo procedūrą (SESV 258 
straipsnis). Tačiau pagal siūlomo reglamento 9 straipsnio 6 dalį, 10 straipsnio 3 dalį ir 
11 straipsnio 4 dalį, „nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų pagal [EB] Sutarties 226 straipsnį“ 
(naujas SESV 258 straipsnis), Institucijai suteikiami įgaliojimai apeinant kompetentingas 
nacionalines institucijas priimti atskirus sprendimus, kurie tiesiogiai privalomi rinkos 
dalyviams. Tai – ypatinga tvarka, dėl kurios kyla įtampa Europos institucijų įgaliojimų 
sistemoje, taigi, nuomonės referento požiūriu, šią tvarką reikia specialiai pagrįsti. 
10 straipsnis grindžiamas politine valia krizės laikotarpiu veikti greitai ir veiksmingai, 
siekiant užtikrinti finansų rinkos ir sistemos veiklą bei patikimumą. Tuo tarpu 9 ir 
11 straipsniai taikomi kasdieninėse situacijose. 

Remiantis kompromisu, kuriam daugelis pritaria, komitetas patvirtino pakeitimus, susijusius 
su institucijų įgaliojimais kasdienėse situacijose priimti atskirus rinkos dalyviams skirtus 
sprendimus (9 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnio 4 dalis). Komitetas pasiūlė Institucijos ir 
Komisijos bendradarbiavimo tvarką, pagal kurią institucijų įgaliojimai būtų labiau suderinti 
su Komisijos įgaliojimais pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį ir SESV 258 straipsnį.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Bendrija jau padarė viską, kas 
įmanoma, turėdama dabartinio statuso 
Europos priežiūros institucijų komitetus, 
kurie tėra Komisijos patariamosios 
įstaigos. Negalima taikstytis su tokia 
padėtimi, kai Bendrijoje nėra jokio 
mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos priimtų 
geriausius galimus priežiūros sprendimus 
dėl tarpvalstybinių įstaigų, kai nacionalinės 
priežiūros institucijos nepakankamai 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kai 
bendriems nacionalinių institucijų 
veiksmams tenka taikyti sudėtingą tvarką, 
kad būtų atsižvelgta į nenuoseklius 
reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kai 
sprendžiant Europos problemas 

(6) Sąjunga jau padarė viską, kas 
įmanoma, turėdama dabartinio statuso 
Europos priežiūros institucijų komitetus. 
Negalima taikstytis su tokia padėtimi, kai 
Sąjungoje nėra jokio mechanizmo, kuriuo 
būtų užtikrinta, kad nacionalinės priežiūros 
institucijos priimtų geriausius galimus 
priežiūros sprendimus dėl tarpvalstybinių 
įstaigų, kai nacionalinės priežiūros 
institucijos nepakankamai bendradarbiauja 
ir keičiasi informacija, kai bendriems 
nacionalinių institucijų veiksmams tenka 
taikyti sudėtingą tvarką, kad būtų 
atsižvelgta į nenuoseklius reguliavimo ir 
priežiūros reikalavimus, kai sprendžiant 
Europos problemas nacionaliniai 
sprendimai dažniausiai yra vienintelė 
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nacionaliniai sprendimai dažniausiai yra 
vienintelė įmanoma galimybė, kai tas pats 
teisės akto tekstas aiškinamas nevienodai. 
Europos priežiūros institucijų sistema 
turėtų būti siekiama pašalinti šiuos 
trūkumus ir sukurti sistemą, atitinkančią 
stabilios ir bendros Bendrijos finansinių 
paslaugų rinkos tikslą, sujungiant 
nacionalines priežiūros institucijas į tvirtą 
Bendrijos tinklą.

įmanoma galimybė, kai tas pats teisės akto 
tekstas aiškinamas nevienodai. Europos 
priežiūros institucijų sistema turėtų būti 
siekiama pašalinti šiuos trūkumus ir sukurti 
sistemą, atitinkančią stabilios ir bendros
Sąjungos finansinių paslaugų rinkos tikslą, 
sujungiant nacionalines priežiūros 
institucijas į tvirtą Sąjungos tinklą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, 
kurią taikant būtų galima rengti suderintus 
techninius finansinių paslaugų srities 
standartus, siekiant užtikrinti (taip pat 
taikant bendras taisykles) vienodas veiklos 
sąlygas ir tinkamą indėlininkų, 
investuotojų ir vartotojų apsaugą visoje 
Europoje. Su politikos pasirinktimis 
nesusijusių techninių standartų projektus 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtose srityse 
būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti 
Institucijai, kuri yra itin specializuotą 
kompetenciją turinti įstaiga. Šiuos 
techninių standartų projektus pagal 
Sąjungos teisę turėtų tvirtinti Komisija, 
kad jie įgytų privalomą teisinį poveikį. 
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti techninius 
standartus deleguotaisiais aktais. 
Delegavimas turėtų būti numatytas 
pagrindiniame teisės akte, o Europos 
Parlamentui arba Tarybai turėtų būti 
sudaryta galimybė jį atšaukti. Komisijos 
prašymu delegavimo laikotarpis turėtų 
būti pratęstas, nebent tam prieštarautų 
Europos Parlamentas arba Taryba. 
Komisija turėtų priimti standartus 
reglamentais ar sprendimais kaip 
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būti nustatomas konkretus terminas. deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. 
Šių aktų pavadinime reikėtų įrašyti žodį 
„deleguotasis“. Šio reglamento 
7 straipsnyje nustatyta tvarka priimti 
standartai turėtų įsigalioti tik tuo atveju, 
jei per trijų mėnesių laikotarpį 
Parlamentas arba Taryba nepareiškia 
prieštaravimo.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama 
kompetentinga institucija atkakliai nesiima 

(20) Išskirtiniais atvejais, kai atitinkama 
kompetentinga institucija atkakliai nesiima 
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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.

veiksmų, Institucija turėtų būti įgaliota tik 
skubiais atvejais imtis paskutinės 
priemonės – priimti atskiroms finansų 
įstaigoms, kurios turi įtakos vidaus rinkai,
skirtus sprendimus. Šiuo įgaliojimu turėtų 
būti naudojamasi tik išskirtiniais atvejais, 
kai kompetentinga institucija nesilaiko jai 
skirtų sprendimų ir kai Sąjungos teisės 
aktai tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms 
pagal galiojančius ar būsimus ES 
reglamentus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų gaunamos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto. Turėtų būti 
taikoma Sąjungos biudžetinė procedūra. 
Finansinių ataskaitų auditą turėtų atlikti 
Audito Rūmai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Techniniai standartai. Deleguotieji aktai

Pakeitimas 8

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 kaip deleguotuosius aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 290 straipsnį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, Europos Parlamento, Tarybos
ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva 
Institucija gali ištirti tariamą neteisingą 
Sąjungos teisės taikymą, pranešusi apie tai 
susijusiai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 įstaigoms, gali priimti atskirą 
finansų įstaigai skirtą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi savo įpareigojimų 
pagal Bendrijos teisę.

6. Nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų 
pagal Sutarties 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 
veikimas ir patikimumas vidaus rinkoje, 
Institucija, jeigu atitinkami 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimai 
tiesiogiai taikomi finansų įstaigoms, gali 
priimti atskirą finansų įstaigai skirtą 
sprendimą, kuriuo pareikalautų imtis
būtinų priemonių, įskaitant bet kokios 
praktikos nutraukimą, kad įstaiga laikytųsi 
savo įpareigojimų pagal Sąjungos teisę. 
Prieš priimdama atskirą sprendimą, 
institucija praneša apie tai Komisijai.
Komisija užtikrina, kad būtų paisoma 
subjektų, kuriems sprendimas skirtas, 
teisės būti išklausytiems.
Institucija ir kompetentingos institucijos 
Komisijai pateikia visą reikalingą 
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informaciją.
Per dvi savaites po to, kai gauna 
Institucijos sprendimo projektą, Komisija 
nusprendžia, ar jį patvirtinti. Komisija
negali pratęsti šio laikotarpio. Komisija 
gali patvirtinti sprendimo projektą iš 
dalies arba su pakeitimais, jei to reikia 
siekiant Sąjungos interesų.
Jeigu Komisija sprendimo projekto 
nepatvirtina arba patvirtina jį iš dalies ar 
su pakeitimais, apie tai ji nedelsiant 
praneša Institucijai, pateikdama oficialią 
nuomonę.
Per vieną savaitę po to, kai gauna tokią 
oficialią nuomonę, Institucija peržiūri 
savo sprendimą, jį pakeičia remdamasi 
oficialia Komisijos nuomone ir 
nedelsdama perduoda Komisijai.
Per vieną savaitę po to, kai gauna 
pakeistą Institucijos sprendimą, Komisija 
nusprendžia, ar jį patvirtinti, ar atmesti.
Jei Komisija atmeta pakeistą sprendimą, 
sprendimas laikomas nepriimtu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir vientisumui arba 
visos Bendrijos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Tarybos ar ESRV 
prašymą gali priimti Institucijai skirtą 
sprendimą, kuriame nustatytų, kad susidarė 
kritinė padėtis pagal šį reglamentą.

1. Esant nepageidaujamiems pokyčiams, 
kurie gali sukelti didelį pavojų sklandžiam 
finansų rinkų veikimui ir patikimumui arba 
visos Sąjungos finansų sistemos ar jos 
dalies stabilumui, Komisija savo iniciatyva 
arba gavusi Institucijos, Europos 
Parlamento, Tarybos ar ESRV prašymą 
gali priimti Institucijai skirtą sprendimą, 
kuriame nustatytų, kad susidarė kritinė 
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padėtis pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 12

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 įstaiga laikytųsi reikalavimų, 
kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus, 
Institucija gali priimti finansų įstaigai
skirtą atskirą sprendimą, kuriuo 
pareikalautų imtis būtinų priemonių, 
įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, 
kad įstaiga laikytųsi įsipareigojimų pagal 
Bendrijos teisę.

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

Pakeitimas 13

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 
nedarytų tiesioginės neigiamos įtakos 
valstybių narių fiskalinei atsakomybei.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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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 
tiesioginę neigiamą įtaką jos fiskalinei 
atsakomybei, ji gali per tris darbo dienas
nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą 
kompetentingai institucijai pranešti apie tai
Institucijai, Komisijai ir Tarybai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Institucija per savaitę nuo valstybės narės 
pranešimo gavimo dienos praneša valstybei 
narei, ar patvirtina savo sprendimą, ar jį 
pakeičia arba panaikina.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa 
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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.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 
10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
pažeidžia jos fiskalinę atsakomybę, ji gali 
per tris darbo dienas nuo pranešimo apie 
Institucijos sprendimą kompetentingai 
institucijai pranešti Institucijai, Komisijai ir 
Tarybai, kad kompetentinga institucija 
sprendimo neįgyvendins.

3. Jeigu valstybė narė mano, kad pagal 
10 straipsnio 2 dalį priimtas sprendimas 
tiesiogiai pažeidžia jos fiskalinę 
atsakomybę, ji gali per tris darbo dienas 
nuo pranešimo apie Institucijos sprendimą 
kompetentingai institucijai pranešti 
Institucijai, Komisijai ir Tarybai, kad 
kompetentinga institucija sprendimo 
neįgyvendins.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybė narė savo pranešime pagrindžia 
tokį sprendimą ir aiškiai parodo, kaip 
sprendimas tiesiogiai pažeidžia jos 
fiskalinę atsakomybę.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.



AD\813232LT.doc 15/15 PE438.267v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos bankininkystės priežiūros institucija

Nuorodos COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Atsakingas komitetas ECON

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

JURI
7.10.2009

Nuomonės referentas
       Paskyrimo data

Klaus-Heiner Lehne
5.10.2009

Svarstymas komitete 28.1.2010

Priėmimo data 28.4.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

21
2
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Kay Swinburne


