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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Europos Komisija pasiūlė sukurti naują ES finansų reglamentavimo sistemą, kurios paskirtis –
pagerinti priežiūros kokybę ir nuoseklumą, užtikrinti veiksmingesnį taisyklių priėmimą ir 
vykdymą, taip pat geriau įvertinti pavojus finansų sistemai. Siūloma sukurti Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), kurią sudarys nacionalinių finansų priežiūros 
institucijų, dirbančių kartu su trejomis Europos priežiūros institucijomis (EPI), t. y. su 
Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 
(EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), tinklas. Taip pat bus 
įsteigta Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti 
galimas grėsmes finansiniam stabilumui. 

Nuomonės referentas iš esmės pritaria pirmiau pateiktiems Komisijos tikslams ir siūlomai 
struktūrai. Jis mano, kad svarbu laikytis subsidiarumo principo ir tam tinkamais atvejais 
išsaugoti valstybių narių ir nacionalinių finansų priežiūros institucijų įgaliojimus. Be to, jis 
mano, jog EPI ir EFPIS turėtų atlikti savarankišką vaidmenį, kad jos galėtų atlikti objektyvius 
vertinimus savo įgaliojimų srityje.

Pagrindinės problemos

Nuomonės referentas mano, kad dėl šio pasiūlymo kyla klausimų, susijusių su: EPI ir 
Komisijos reglamentavimo įgaliojimų apimtimi; privalomų sprendimų priėmimo įgaliojimų 
perdavimu EPI; EPI tarpininkavimo vaidmeniu sprendžiant galimus nacionalinių finansų 
priežiūros institucijų nesutarimus; Europos Parlamentui suteiktų priežiūros įgaliojimų 
stygiumi. 

Kadangi svarstomoje direktyvoje yra nuostatų dėl 11 kitų direktyvų, iš kurių kai kurios dar 
neįgyvendintos ir gali būti gerokai pakeistos, nuomonės referentas pastebi, kad jam būtų 
buvęs naudingas peržiūros laikotarpis vėlesniame teisėkūros procedūros etape. Jis taip pat 
norėtų, kad būtų buvę daugiau laiko nuodugniai teisinei analizei. Jis siekia, kad Teisės reikalų 
komitetas pateikdamas savo nuomonę konstruktyviai prisidėtų prie atsakingo komiteto darbo. 

Techniniai standartai

Vadovaujantis pateiktais pasiūlymais, EPI galės parengti techninių standartų projektus (šie 
įgaliojimai suteikti pagal SESV 290 arba 291 straipsnius). Nors konstatuojamoje dalyje 
numatyta, kad „techniniai standartai neturėtų apimti politiniais sprendimais priimamų 
priemonių“, šių nuostatų taikymo sritis, regis, be reikalo plati, o lankstumas aiškinamajame 
referendume nurodytas kaip vienas iš pagrindinių principų. Nors nuomonės referentas pritaria 
tam, kad siekiant EPI efektyvaus darbo parengiant techninius standartus būtinas tam tikras 
lankstumas, vis dėlto jis mano, kad ypatingiems atvejams, kai techninių standartų parengimui 
būtų reikalingi politiniai sprendimai, būtini pakeitimai.

Kadangi Komisija pasiūlymą pateikė iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo, buvo būtinas 
techninių standartų tvirtinimo procedūros suderinimas su Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo. Atsižvelgdamas į nuomonės referento nuomonę, kad techninių standartų tvirtinimui 
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kaip deleguotiesiems teisės aktams Komisijai turėtų būti suteikiamas įgaliojimas pagal SESV 
290 straipsnį, komitetas priėmė pakeitimų rinkinį. Šie pakeitimai skirti iš dalies pakeisti 11 
direktyvų, kurios iš dalies keičiamos pagal Komisijos pasiūlymą, tačiau jie susiję tik su 
techniniais standartais ir naujomis institucijomis. Visos kitos iš dalies keičiamų direktyvų 
komitologijos nuostatos šiais pakeitimais kol kas nepakeistos (kaip nurodyta siūlomoje 14a 
konstatuojamoje dalyje (naujoje)), tačiau, komiteto nuomone, jos turi būti kuo greičiau iš 
dalies pakeistos vadovaujantis J. Stajerio pranešime1 išdėstytais principais (be kita ko, žr. 18 
punktą), kuo labiau teikiant pirmenybę deleguotiesiems teisės aktams.
Priimant pakeitimų rinkinį siekiama kuo labiau vadovautis J. Szajerio pranešimo pasiūlymais 
ir siūloma įgaliojimus Komisijai pagal SESV 290 straipsnį perduoti ribotos trukmės 
laikotarpiui (šiuo atveju – 5 metams), kuris gali būti Komisijos prašymu pratęsiamas trejų 
metų laikotarpiams, siūlomos nuostatos, pagal kurias Parlamentas ar Taryba gali šį sprendimą 
bet kada atšaukti ir Parlamentas ar Taryba gali 3 mėnesių laikotarpiu pareikšti prieštaravimą.  

Numatant nuostatas dėl to, kaip atitinkamos institucijos parengia standartus ir Komisija 
patvirtina standartus, 7 straipsnyje pateikiama nuoroda į tris reglamentus dėl Europos 
priežiūros institucijų.

Atskaitomybė

Kitas problema – siūlant techninius standartus kai kuriais atvejais Komisija turėtų galimybę 
pakeisti šiuos pasiūlytus techninius standartus be jokios Europos Parlamento, Tarybos ar 
atitinkamos EPI priežiūros. Taigi nuomonės referentas teigiamai vertintų politiką, kurią 
taikant Europos Parlamentui ir Tarybai būtų suteikta galimybė vadovaujantis SESV 290 
straipsniu siūlomus techninius standartus peržiūrėti kaip deleguotuosius teisės aktus.

Nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimas

Atskirose EPI skirtose direktyvose siūlomos priemonės, kurias taikant: EPI gali nuspręsti, ar 
nacionalinė finansų priežiūros institucija pažeidė vieną iš EPI rekomendacijų; EPI gali spręsti 
nacionalinių finansų priežiūros institucijų tarpusavio nesutarimus. Nuomonės referentas 
susirūpinęs dėl to, kad teisės veikti savo nuožiūra perdavimas šioms naujoms agentūroms 
galėtų pažeisti ETT teisminę praktiką2, pagal kurią nustatyta, jog Bendrijos agentūra negali 
viršyti aiškiai apibrėžtų vykdomosios valdžios galių ir neturi veikti savo nuožiūra. Be to, 
Teismas savo sprendime nurodė, kad institucija negali perduoti įgaliojimų, kurių ji neturi. 
(Sprendimą dėl to, ar valstybė narė pažeidė Bendrijos teisę, gali priimti ne Taryba, o 
Teismas.) 

Nuomonės referentui kelia nerimą galimas poveikis teisiniam tikrumui. Jis siūlo konkrečius 
pakeitimus, skirtus EPI veiklai sprendžiant su standartų parengimu susijusias problemas. Jie 
konkrečiai susiję su nesutarimų sprendimu. Nuomonės referentas pabrėžia, kad EPI negali 
pakeisti nacionalinės finansų priežiūros institucijos savo nuožiūra priimto sprendimo. Jei EPI 
nusprendžia įvertinti, ar institucija nepažeidžia Bendrijos teisės, nacionalinė priežiūros 
institucija sprendimą turėtų priimti vadovaudamasi EPI sprendimu. 

                                               
1 Teisės reikalų komiteto 2010 m. kovo 29 d. pranešimas, pranešėjas Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Teisingumo Teismo 1958 m. birželio 13 d. sprendimai, Meroni prieš Vyriausiąją valdybą, C-9/56 ir 10/56, 
1958 m. Rink., p. 133 ir 157.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 ir teikia 
finansų paslaugas verslo subjektams bei 
vartotojams. 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. 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 Europos Sąjungos teisės aktų 
taikymo ir pasitikėjimo trūkumų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema veiktų 
veiksmingai, šių trijų Institucijų veiklos 
srityje reikia pakeisti Bendrijos teisės 
aktus. Šie pakeitimai susiję su tam tikrų 
Europos priežiūros institucijų įgaliojimų 
taikymo srities apibrėžtimi, tam tikrų 
įgaliojimų įtraukimu į dabartinius 
atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose 
numatytus procesus ir daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad teisės aktai Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemai būtų taikomi sklandžiai 

(6) Siekiant, kad Europos finansų 
priežiūros institucijų sistema veiktų 
veiksmingai, šių trijų Institucijų veiklos 
srityje reikia pakeisti Europos Sąjungos
teisės aktus. Šie pakeitimai susiję su tam 
tikrų Europos priežiūros institucijų 
įgaliojimų taikymo srities apibrėžtimi, tam 
tikrų Europos Sąjungos teisės aktuose 
numatytų įgaliojimų įtraukimu ir daliniais 
pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti, 
kad teisės aktai Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemai būtų taikomi sklandžiai 
ir veiksmingai.
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ir veiksmingai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sukūrus tris Europos priežiūros 
institucijas (EPI) turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų taikomos 
vienodai, taip sudarant sąlygas vidaus 
rinkai geriau veikti. Reglamentuose, 
kuriais sukuriama EFPIS, numatyta, kad 
atitinkamuose teisės aktuose konkrečiai 
nustatytose srityse Europos priežiūros 
institucijos gali parengti techninių 
standartų projektus, kuriuos reglamentų 
arba sprendimų pavidalu reikia pateikti 
Komisijai tvirtinti. Atitinkamuose teisės 
aktuose turėtų būti apibrėžtos sritys, 
kuriose Europos priežiūros institucijos turi 
teisę rengti techninių standartų projektus.

(7) Sukūrus tris Europos priežiūros 
institucijas (EPI) turėtų būti parengtas 
bendras taisyklių sąvadas, kuriuo būtų 
užtikrinta, kad taisyklės būtų taikomos 
vienodai, taip sudarant sąlygas vidaus 
rinkai geriau veikti. Reglamentuose, 
kuriais sukuriama EFPIS, numatyta, kad 
atitinkamuose teisės aktuose konkrečiai 
nustatytose, su politinių sprendimų 
priėmimu nesusijusiose srityse Europos 
priežiūros institucijos gali parengti 
techninių standartų projektus, kuriuos 
reikia pateikti Komisijai tvirtinti
deleguotųjų teisės aktų pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
pavidalu. Atitinkamuose teisės aktuose 
turėtų būti apibrėžtos sritys, kuriose
Komisija turi teisę tvirtinti techninių 
standartų projektus priimdama 
deleguotuosius teisės aktus.

Pagrindimas

Būtina teisiškai paaiškinti, kad techninių standartų projektams neturėtų būti priskirti 
politiniai sprendimai, kaip nurodyta EBI, EVPRI ir EDPPI įsteigimo direktyvose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Nustačius techninių standartų sritis, 
turėtų būti sukurta derama bendro 
suderintų taisyklių sąvado rengimo 

(8) Nustačius techninių standartų sritis, 
turėtų būti sukurta derama bendro 
suderintų taisyklių sąvado rengimo
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pusiausvyra, be reikalo neapsunkinant 
reglamentavimo. Turėtų būti pasirinktos tik 
tos sritys, kuriose nuosekliomis 
techninėmis taisyklėmis bus iš esmės 
padidintas finansinis stabilumas, 
indėlininkų, draudėjų ir investuotojų 
apsauga, rinkos veiksmingumas ir 
vientisumas, pašalinti konkurencijos 
iškraipymai bei palankesnių 
reglamentavimo sąlygų ieškojimo rizika.

pusiausvyra, be reikalo neapsunkinant 
reglamentavimo. Turėtų būti pasirinktos tik 
tos sritys, kuriose nuosekliomis 
techninėmis taisyklėmis bus iš esmės 
padidintas finansinis stabilumas, 
indėlininkų, draudėjų ir investuotojų 
apsauga, rinkos veiksmingumas ir 
vientisumas, pašalinti konkurencijos 
iškraipymai bei palankesnių 
reglamentavimo sąlygų ieškojimo rizika, 
kartu užtikrinant tai, kad vadovaujantis 
įprastomis procedūromis politinius 
sprendimus priimtų Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija.

Pagrindimas

Techniniai standartai neturėtų apimti politinių sprendimų. Nuomonės referentas pabrėžia, 
kad politinius sprendimus turi prižiūrėti teisėkūros institucija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Aspektai, kuriems bus taikomi 
techniniai standartai, turėtų būti tikrai 
techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros 
ekspertų žinių. Pagal techninius standartus 
turėtų būti nustatytos į pagrindines 
Europos Parlamento ir Tarybos 
patvirtintas priemones ir, taikytinais 
atvejais, į Komisijos priimtas 
įgyvendinimo priemones įtrauktų taisyklių 
taikymo sąlygos nekeičiant neesminių šių 
teisės aktų elementų, inter alia 
išbraukiant kai kuriuos iš šių elementų
arba papildant teisės aktą naujais 
neesminiais elementais. Todėl techniniai 
standartai neturėtų apimti politiniais 
sprendimais priimamų priemonių. Kai 
techniniai standartai skirti Komisijos 
priimtos įgyvendinimo priemonės taikymo 
sąlygoms nustatyti, jie turėtų būti 
rengiami tik tada, kai patvirtinama 

(9) Aspektai, kuriems bus taikomi 
techniniai standartai, turėtų būti tikrai 
techniniai, kuriems kurti reikia priežiūros 
ekspertų žinių. Pagal bendrojo taikymo
techninius standartus tam tikri neesminiai 
pagrindinio teisės akto elementai turėtų 
būti tik papildomi arba keičiami. Todėl 
techniniai standartai neturėtų apimti 
politiniais sprendimais priimamų 
priemonių. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisija 
turėtų būti įgaliota tvirtinti šiuos 
techninius standartus deleguotaisiais 
teisės aktais. Komisija turėtų turėti 
galimybę pasinaudoti nacionalinių 
priežiūros institucijų žiniomis, kaip 
nustatyta reglamentais, kuriais įsteigiama 
EFPIS. Todėl siekiant nuoseklumo derėtų
sukurti techninių standartų tvirtinimo 
procedūrą, numatytą reglamentų (EB) 
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Komisijos priimta įgyvendinimo 
priemonė. Tam tikrais atvejais, kai šiuo 
metu Komisija turi teisę priimti 
įgyvendinimo priemones taikydama 
komitetų procedūras, nurodytas 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendime 
1999/468/EB, nustatančiame Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, ir pagal tų 
įgyvendinimo priemonių turinį 
nustatomos tik į pagrindines priemones 
įtrauktų taisyklių, kurių papildyti 
nereikia, taikymo sąlygos, siekiant 
nuoseklumo derėtų įvesti techninių 
standartų tvirtinimo procedūrą, numatytą 
reglamentų (EB) Nr. …/…[EBI], Nr. …/… 
[EVPRI] ir Nr. …/… [EDPPI] 
7 straipsnyje.

Nr. …/…[EBI], Nr. …/… [EVPRI], ir 
Nr. …/… [EDPPI] 7 straipsnyje.

Pagrindimas

Šiuo metu atliekant teisės aktų peržiūrą turėtų būti taikomos tinkamos bendro teisės aktų 
priėmimo procedūros, siekiant užtikrinti visišką aiškumą dėl techninių standartų projektų
turinio, kad būtinus pakeitimus būtų galima atlikti taikant tinkamas procedūras.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Todėl šioje direktyvoje reikėtų 
numatyti atvejus, kai gali reikėti spręsti 
procedūrinį arba esminį Europos 
Sąjungos teisės aktų laikymosi klausimą 
ir priežiūros institucijos gali neturėti 
galimybės išspręsti šio klausimo pačios. 
Tokiu atveju viena iš priežiūros institucijų 
turėtų turėti galimybę perduoti šį 
klausimą svarstyti kompetentingai 
Europos priežiūros institucijai. Europos 
priežiūros institucija turėtų imtis veiksmų 
šioje direktyvoje nustatyta tvarka. Ji 
turėtų turėti galimybę prašyti atitinkamų 
kompetentingų institucijų imtis konkrečių 
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veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų, 
siekdama išspręsti klausimą ir užtikrinti 
Europos Sąjungos teisės aktų laikymąsi; 
jos sprendimas turėtų būti privalomas 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.
Tais atvejais, kai atitinkamais ES teisės 
aktais valstybėms narėms paliekama 
laisvė spręsti savo nuožiūra, Europos 
priežiūros institucijos priimti sprendimai 
neturėtų pakeisti nacionalinių priežiūros 
institucijų sprendimo savo nuožiūra, 
atitinkančio Europos Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitikimą ETT teismo praktikai (C -9/56 ir 10/56, Meroni prieš Vyriausiąją 
valdybą, [1958] Rink. 133 ir 157) svarbu, kad Europos priežiūros institucijų (EPI) priimamai 
sprendimai nepakeistų nacionalinių priežiūros institucijų teisėtai priimamų sprendimų. Pagal 
sprendimą Meroni byloje, institucija negali perduoti įgaliojimų, kurių ji pati neturi.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo numatytas 
tarpininkavimas arba bendri sprendimai 
nustatant pagrindines patronuojamąsias 
įmones narystės priežiūros institucijų 
kolegijoje, modelio patvirtinimo ir grupės 
rizikos vertinimo tikslais. Visose šiose 
srityse patvirtintame pakeitime turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu 
kilus nesutarimui Europos bankininkystės 
institucija gali jį išspręsti taikydama 
Reglamente …/… [EBI] aprašytą procesą.
Taikant šią tvarką tampa aišku, kad bus 
galima išspręsti nesutarimus ir stiprinti 
bendradarbiavimą prieš priimant ar 

(13) 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo numatytas 
tarpininkavimas arba bendri sprendimai 
nustatant pagrindines patronuojamąsias 
įmones narystės priežiūros institucijų 
kolegijoje, modelio patvirtinimo ir grupės 
rizikos vertinimo tikslais. Visose šiose 
srityse patvirtintame pakeitime turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu 
kilus nesutarimui Europos bankininkystės 
institucija gali jį išspręsti taikydama 
Reglamente …/… [EBI] aprašytą procesą.
Taikant šią tvarką tampa aišku, kad, nors 
Europos bankininkystės institucija negali 
pakeisti nacionalinių priežiūros institucijų 
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institucijai paskelbiant galutinį sprendimą. savo nuožiūra priimamų sprendimų, bus 
galima išspręsti nesutarimus ir stiprinti 
bendradarbiavimą prieš priimant ar 
institucijai paskelbiant galutinį sprendimą.

Pagrindimas

Kilus nacionalinių finansų priežiūros institucijų tarpusavio nesutarimams, Europos priežiūros 
institucijų (EPI) teisė padėti pasiekti susitarimą negali būti papildyta teise pakeisti 
nacionalinių priežiūros institucijų savo nuožiūra priimamus sprendimus, siekiant užtikrinti 
atitikimą ETT tesiminei praktikai.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komitologijos procedūrų 
suderinimą atitinkamai su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 (deleguotieji teisės aktai) ir 291 
(įgyvendinimo teisės aktai) straipsniais 
derėtų atlikti palaipsniui. Pagal šią 
direktyvą atitinkamos 20 konstatuojamoje 
dalyje nurodytų iš dalies keičiamų 
direktyvų nuostatos turėtų būti suderintos 
su SESV 290 ir 291 straipsniais tik tiek, 
kiek jos susijusios su naujosiomis EPI ir 
techniniais standartais.  Šis derinimas ir 
kitokie kitų komitologijos nuostatų, 
išdėstytų iš dalies keičiamose direktyvose, 
derinimai neturėtų apsiriboti tik tomis 
priemonėmis, kurios svarstytos pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, bet 
turėtų būti taikomi visoms atitinkamoms 
bendrojo pobūdžio priemonėms, 
nepriklausomai nuo to, kokios joms buvo 
taikytos sprendimo priėmimo procedūros 
ar komitologijos procedūros prieš 
įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Siekiant 
užtikrinti nuoseklumą, kitokie 20 
konstatuojamoje dalyje nurodytose iš 
dalies keičiamose direktyvose išdėstytų 
kitų komitologijos procedūrų derinimai su 
SESV 290 ir 291 straipsniais turėtų būti 
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atliekami pagal šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Konfidencialiai informacijai, kurią 
perduoda arba kuria keičiasi 
kompetentingos institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
arba Europos sisteminės rizikos valdyba, 
reikėtų taikyti profesinės paslapties 
prievolę, kurios turi laikytis asmenys, 
kurie dirba ar dirbo informaciją 
gaunančiose kompetentingose 
institucijose.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tose srityse, kur Institucijos privalo 
rengti techninių standartų projektus, tie 
techninių standartų projektai turėtų būti 
pateikti Komisijai per trejus metus nuo 
institucijų įsteigimo.

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2002/87/EB
III skyriaus antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI IR 
KOMITETO DARBO TVARKA

PERDUOTI ĮGALIOJIMAI

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/87/EB
21a straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Techniniai standartai. Deleguotieji teisės 
aktai

1. Siekdamos užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos priežiūros 
institucijos, remdamosi Reglamento .../... 
[EBI], Reglamento .../... [EDPPI] ir 
Reglamento .../... [EVPRI] 42 straipsnio 
nuostatomis, gali parengti techninių 
standartų projektus. Šie techniniai 
standartai skirti:

1. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su 6 straipsnio 2 dalimi, siekiant 
paaiškinti I priedo II dalyje nurodytus 
apskaičiavimų metodus, tačiau 
nepažeidžiant 6 straipsnio 4 dalies.
Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.
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a) 2 straipsnio 11 punkto aspektu –
Tarybos direktyvos 78/660/EEB* 17 
straipsnio taikymo sąlygoms šios 
direktyvos srityje nustatyti;
b) 2 straipsnio 17 punkto aspektu –
taikymo sąlygoms, susijusioms su 
„atitinkamų kompetentingų institucijų“ 
nustatymo tvarka, nustatyti;
c) 3 straipsnio 5 dalies aspektu –
alternatyvių parametrų, pagal kuriuos 
identifikuojamas finansinis 
konglomeratas, taikymo sąlygoms 
nustatyti;
d) 6 straipsnio 2 dalies aspektu – I priedo 
II dalyje išvardytų skaičiavimo metodų 
taikymo sąlygoms nustatyti, bet 
nepažeidžiant 6 straipsnio 4 dalies 
nuostatų;
e) 7 straipsnio 2 dalies aspektu –
sprendimui, kaip pasirinkti „rizikos 
koncentracijos“ apibrėžties elementus, 
kuriuos reikia įtraukti į antroje 
pastraipoje nurodytą priežiūrą, priimti;
f) 8 straipsnio 2 dalies aspektu –
sprendimui, kaip pasirinkti „grupės 
vidaus operacijų“ apibrėžties elementus, 
kuriuos reikia įtraukti į trečioje 
pastraipoje nurodytą priežiūrą, priimti.
Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EDPPI] ir Reglamento
.../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta 
tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EDPPI] ir Reglamento
.../... [EVPRI] 7 straipsnyje nustatyta 
tvarka gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius standartus.

Pagrindimas

Kadangi Tarybos direktyva 78/660/EEB šiuo metu peržiūrima, nuomonės referentas mano, 
kad techniniai standartai neturėtų būti rengiami iki tol, kol nebus visų peržiūros rezultatų.

Galiojančiuose teisės aktuose jau numatyta galimybė sąvoką „atitinkamos kompetentingos 
institucijos“ apibrėžti be nuorodos į įgyvendinimo priemones arba reikalavimo pateikti 
papildomą apibrėžtį. Taigi ši nuostata turėtų būti keičiama tik visapusiškai peržiūrėjus 
direktyvą, be kita ko, atlikus poveikio įvertinimą.
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Alternatyvių parametrų taikymo sąlygų nustatymas tikriausiai būtų politinis sprendimas, todėl 
jo nederėtų susieti su techniniais standartais.

Parengtas tekstas painus. Formuluotę „nustatomos taikymo sąlygos“ derėtų pakeisti 
formuluote „paaiškinti“. Nuomonės referentas mano, kad tai gerokai padidina teksto aiškumą 
ir neleidžia susidaryti įspūdžio, kad 3–iojo lygio priemonės papildo 1–ojo arba 2–ojo lygio 
priemones.

„Rizikos koncentracijos“ sąvokos apibrėžtis nėra griežtai techninis svarstymas, tam 
tikriausiai būtų reikalingas tam tikro masto politinis sprendimas. Todėl ji neturi būti priskirta 
techniniam standartui.

„Grupės vidaus operacijų“ apibrėžties elementų nustatymas įtrauktas jau į pradinę direktyvą 
ir šios apibrėžties pakeitimas tikriausiai būtų politinis sprendimas. Jei manoma, kad tai 
būtina, šis pakeitimas turėtų būti atliktas tinkamai peržiūrint direktyvą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/6/EB
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą 2 ir 4 dalių 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos direktyvos taikymo 
prašymams keistis informacija ir atlikti 
tarptautinius patikrinimus sąlygos, 
projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius prašymų keistis 
informacija ir atlikti tarptautinius 
patikrinimus standartus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
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nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2003/41/EB
13 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą direktyvos 
taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu …/… įsteigta Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija 
parengia informacijos teikimo 
kompetentingoms institucijoms techninių 
standartų projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

2. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius informacijos teikimo 
kompetentingoms institucijoms standartus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
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Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2003/41/EB
20 straipsnio 11 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą, Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucija parengia 
techninių standartų, kuriuose kiekvienai 
valstybei narei pateikiamos rizikos 
ribojimo nuostatos, susijusios su profesinių 
pensijų sistemų sritimi ir neįvardytos 
1 dalyje pateikiamoje nuorodoje į
nacionalinius socialinius ir darbo teisės 
aktus, projektus. Institucija iki 2014 m. 
sausio 1 d. šiuos techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai.

11. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, kuriuose 
kiekvienai valstybei narei pateikiamos 
rizikos ribojimo nuostatos, susijusios su 
profesinių pensijų sistemų sritimi ir 
neįvardytos 1 dalyje pateikiamoje 
nuorodoje į nacionalinius socialinius ir 
darbo teisės aktus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
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Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/71/EB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 8 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5. Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies 
nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines 
finansų rinkų tendencijas, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu …/… 
įsteigta Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija parengia techninių 
standartų pagal 4 dalį Komisijos 
patvirtintų įgyvendinimo priemonių 
taikymo sąlygoms nustatyti projektus. 
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Išbraukta.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninių standartų projektus.“
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2003/71/EB
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija parengia techninių standartų, 
skirtų nustatyti, kokiomis sąlygomis dėl 
svarbaus naujo veiksnio, svarbios klaidos 
ar netikslumo, susijusių su prospekte 
nurodyta informacija, atsiranda pareiga 
patvirtinti prospekto priedą, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

3. Siekdama atsižvelgti į technines finansų 
rinkų tendencijas, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį įgaliojama deleguotaisiais teisės 
aktais tvirtinti techninius standartus, 
skirtus nustatyti, kokiomis sąlygomis dėl 
svarbaus naujo veiksnio, svarbios klaidos 
ar netikslumo, susijusių su prospekte 
nurodyta informacija, atsiranda pareiga 
patvirtinti prospekto priedą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/71/EB
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos taikymą ir atsižvelgti į 
technines finansų rinkų tendencijas, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija gali parengti techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos 
taikymo sąlygos, susijusios su patvirtinimo 
pažymos, prospekto kopijos, santraukos 
vertimo ir bet kokio prospekto priedo 
pateikimo tvarka, projektus.

4. Siekdama atsižvelgti į technines finansų 
rinkų tendencijas, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnį įgaliojama deleguotaisiais teisės 
aktais tvirtinti techninius standartus, 
susijusius su patvirtinimo pažymos, 
prospekto kopijos, santraukos vertimo ir 
bet kokio prospekto priedo pateikimo 
tvarka.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
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techninių standartų projektus. techninius standartus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 8 punkto b papunktis
Direktyva 2003/71/EB
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies 
nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines 
finansų rinkų tendencijas, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos kompetentingų 
institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija sąlygos, projektus, įskaitant 
standartinių šio bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija formų ar šablonų 
sukūrimą.

4. Siekdama atsižvelgti į technines finansų 
rinkų tendencijas, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį įgaliojama deleguotaisiais 
teisės aktais tvirtinti techninius 
standartus, pagal kuriuos nustatomos 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sąlygos, įskaitant standartinių šio 
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
formų ar šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.
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Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2004/39/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio, 7 straipsnio, 9 straipsnio 2–
4 dalių, 10 straipsnio 1–2 dalių ir 
12 straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šiame straipsnyje, 7 
straipsnyje, 9 straipsnio 2–4 dalyse, 
10 straipsnio 1–2 dalyse ir 12 straipsnyje
nustatytų reikalavimų šiam leidimui 
išduoti ir jo išdavimo tvarkos taikymo 
sąlygos, projektus.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šiame straipsnyje, 7 straipsnyje, 
9 straipsnio 2–4 dalyse, 10 straipsnio 1–
2 dalyse ir 12 straipsnyje nustatytais 
reikalavimais šiam leidimui išduoti ir jo 
išdavimo tvarka.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2004/39/EB
10 a straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos taikymo sąlygos,
susijusios su informacija, kurios reikia 
1 dalyje nurodyto įsigijimo vertinimui 
atlikti, ir su 10 straipsnio 4 dalyje nurodyto 
atitinkamų kompetentingų institucijų 
konsultavimosi proceso variantais, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

8. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusios 
su informacija, kurios reikia 1 dalyje 
nurodyto įsigijimo vertinimui atlikti, ir su 
10 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitinkamų 
kompetentingų institucijų konsultavimosi 
proceso variantais.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
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Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2004/39/EB
31 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti 
vienodą pranešimo tvarką, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, 
susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse 
nurodytą informaciją ir su šios 
informacijos persiuntimo pagal 3 ir 6 dalių 
nuostatas procesu, projektus, įskaitant 
standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

7. Siekdama sukurti vienodą pranešimo 
tvarką, Komisija pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą 
informaciją ir su šios informacijos 
persiuntimo pagal 3 ir 6 dalių nuostatas 
procesu, įskaitant standartinių formų ir 
šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
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Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2004/39/EB
32 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti 
vienodą pranešimo tvarką, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, 
susijusios su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse 
nurodytą informaciją ir su šios 
informacijos persiuntimo pagal 3 dalies
nuostatas procesu, projektus, įskaitant 
standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

10. Siekdama sukurti vienodą pranešimo 
tvarką, Komisija pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su pareiga pateikti 2 ir 4 dalyse nurodytą 
informaciją ir su šios informacijos 
persiuntimo pagal 3 dalies nuostatas 
procesu, įskaitant standartinių formų ir 
šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
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Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2004/39/EB
56 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos taikymo sąlygos, susijusios su 
1 ir 2 dalyse nurodyta kompetentingų 
institucijų pareiga bendradarbiauti ir pagal 
2 dalį sudaromų bendradarbiavimo 
susitarimų turiniu, projektus, įskaitant 
standartinių formų ir šablonų sukūrimą.

6. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su 1 ir 2 dalyse nurodyta kompetentingų 
institucijų pareiga bendradarbiauti ir pagal 
2 dalį sudaromų bendradarbiavimo 
susitarimų turiniu, įskaitant standartinių 
formų ir šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
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nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 10 punkto b papunktis
Direktyva 2004/39/EB
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos kompetentingų institucijų
pareigos bendradarbiauti atliekant 
priežiūrą, vykdant patikras vietoje ir 
tyrimus taikymo sąlygos, projektus.

2. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su kompetentingų institucijų pareiga
bendradarbiauti atliekant priežiūrą, 
vykdant patikras vietoje ir tyrimus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
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Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 11 punkto a papunktis
Direktyva 2004/39/EB
58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą 1 ir 2 dalių 
nuostatų taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos
nustatomos pareigos keistis informacija
taikymo sąlygos, projektus, įskaitant 
standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatoma pareiga keistis 
informacija, įskaitant standartinių formų ar 
šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
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Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2004/39/EB
60 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos pareigos prieš 
suteikiant leidimą pasitarti su kitomis 
kompetentingomis institucijomis taikymo 
sąlygos, projektus, įskaitant standartinių 
formų ar šablonų sukūrimą.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatoma pareiga prieš suteikiant 
leidimą pasitarti su kitomis 
kompetentingomis institucijomis, įskaitant 
standartinių formų ar šablonų sukūrimą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
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Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2004/109/EB
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir
atsižvelgti į technines finansų rinkų 
tendencijas, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu …/… įsteigta 
Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucija parengia techninių standartų, 
pagal kuriuos sukuriama suderinta 
standartinė forma, skirta naudoti pranešant 
emitentui reikalingą informaciją pagal šio 
straipsnio 1 dalį arba pateikiant informaciją 
pagal 19 straipsnio 3 dalį, projektus.

9. Siekdama atsižvelgti į technines finansų 
rinkų tendencijas, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį įgaliojama deleguotaisiais 
teisės aktais tvirtinti techninius 
standartus, pagal kuriuos sukuriama 
suderinta standartinė forma, skirta naudoti 
pranešant emitentui reikalingą informaciją 
pagal šio straipsnio 1 dalį arba pateikiant 
informaciją pagal 19 straipsnio 3 dalį.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
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Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai. Komisija 
Reglamento .../... [EVPRI] 7 straipsnyje 
nustatyta tvarka gali patvirtinti pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninių standartų 
projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2004/109/EB
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies 
nuostatų taikymą ir atsižvelgti į technines 
finansų rinkų tendencijas, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos sukuriama suderinta standartinė 
forma, skirta naudoti pranešant emitentui 
reikalingą informaciją pagal 1 dalį arba
pateikiant informaciją pagal 19 straipsnio 
3 dalį, projektus.

3. Siekdama atsižvelgti į technines finansų 
rinkų tendencijas, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį įgaliojama deleguotaisiais 
teisės aktais tvirtinti techninius 
standartus, pagal kuriuos sukuriama 
suderinta standartinė forma, skirta pranešti
emitentui reikalingą informaciją pagal šio 
straipsnio 1 dalį arba pateikti informaciją 
pagal 19 straipsnio 3 dalį.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
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pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. pirmoje 
pastraipoje nurodytus techninių standartų 
projektus pateikia Komisijai. Komisija
šiuos techninių standartų projektus gali 
patvirtinti Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus 
techninius standartus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2005/60/EB
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdamos užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir atsižvelgti į 
technines kovos su pinigų plovimu ar 
teroristų finansavimu tendencijas, Europos
bankininkystės institucija, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija, laikydamosi Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento …/…, 
Reglamento .../... ir Reglamento .../... 
42 straipsnio, gali parengti techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomas 
31 straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomų 
priemonių tipas ir būtinieji veiksmai, kurių 
turi imtis kredito ir finansų institucijos, kai 
trečiosios šalies teisės aktais neleidžiama 
taikyti 1 dalies pirmoje pastraipoje 

4. Siekdama atsižvelgti į technines kovos 
su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu 
tendencijas, Komisija pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento …/…, Reglamento
.../... ir Reglamento .../... 42 straipsnio
deleguotaisiais teisės aktais tvirtinti 
techninius standartus, pagal kuriuos 
nustatomas 31 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
papildomų priemonių tipas ir būtinieji 
veiksmai, kurių turi imtis kredito ir finansų 
institucijos, kai trečiosios šalies teisės 
aktais neleidžiama taikyti 1 dalies pirmoje 
pastraipoje reikalaujamų priemonių.
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reikalaujamų priemonių, projektus.
Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EVPRI] ir Reglamento
.../... [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EVPRI] ir Reglamento
.../... [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius standartus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2005/60/EB
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdamos užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą ir atsižvelgti į technines 
kovos su pinigų plovimu ar teroristų 
finansavimu tendencijas, Europos
bankininkystės institucija, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija ir 
Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucija, laikydamosi Europos

4. Siekdama atsižvelgti į technines kovos 
su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu 
tendencijas, Komisija pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama laikantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento …/…, Reglamento
.../... ir Reglamento .../... 42 straipsnio
deleguotaisiais teisės aktais tvirtinti 
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Parlamento ir Tarybos reglamento …/…, 
Reglamento .../... ir Reglamento .../... 
42 straipsnio, gali parengti techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos 
taikymo sąlygos, susijusios su būtinuoju 
2 dalyje nurodyto pranešimo turiniu, 
projektus.

techninius standartus, susijusius su 
būtinuoju 2 dalyje nurodyto pranešimo 
turiniu.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EVPRI] ir Reglamento
.../... [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EBI], 
Reglamento .../... [EVPRI] ir Reglamento
.../... [EDPPI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka 
gali patvirtinti pirmoje pastraipoje 
nurodytus techninius standartus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2006/48/EB
6 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
taikymą, Europos Parlamento ir Tarybos 

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
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reglamentu .../... įsteigta Europos 
bankininkystės institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos 7, 8, 10, 11 ir 12 straipsniuose
išdėstytų reikalavimų šiam leidimui išduoti 
ir jo išdavimo tvarkos taikymo sąlygos, 
išskyrus 11 straipsnio 1 dalies antrame 
sakinyje nustatytas sąlygas, projektus.

įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
patvirtinti techninius standartus, 
susijusius su 7, 8, 10, 11 ir 
12 straipsniuose išdėstytais reikalavimais
šiam leidimui išduoti ir jo išdavimo tvarka, 
išskyrus 11 straipsnio 1 dalies antrame 
sakinyje nustatytas sąlygas.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje dalyje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2006/48/EB
19 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
sudaromas 1 dalyje nurodyto įsigijimo 
vertinimui atlikti reikalingos informacijos 
sąrašas ir vyksta 19b straipsnio 1 dalyje 
nurodytos atitinkamų kompetentingų 
institucijų konsultacijos, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

9. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos sudaromas 1 dalyje nurodyto 
įsigijimo vertinimui atlikti reikalingos 
informacijos sąrašas ir vyksta 
19b straipsnio 1 dalyje nurodytos 
atitinkamų kompetentingų institucijų 
konsultacijos.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2006/48/EB
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą 
25 straipsnio ir šio straipsnio nuostatų 
taikymą ir sukurti vienodą pranešimo 
elektroninėmis priemonėmis tvarką, 
Europos bankininkystės institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos 25 straipsnyje ir šiame 
straipsnyje nurodytos informacijos ir jos 
perdavimo proceso taikymo sąlygos, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

5. Siekdama sukurti vienodą pranešimo 
elektroninėmis priemonėmis tvarką,
Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su 25 straipsnyje ir šiame straipsnyje
nurodyta informacija ir jos perdavimo
procesu.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2006/48/EB
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą ir sukurti 
vienodą pranešimo elektroninėmis 
priemonėmis tvarką, Europos
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šiame straipsnyje nurodytos 
informacijos ir jos perdavimo proceso 
taikymo sąlygos, projektus. Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

4. Siekdama sukurti vienodą pranešimo 
elektroninėmis priemonėmis tvarką,
Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šiame straipsnyje nurodyta informacija
ir jos perdavimo procesu.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2006/48/EB
42 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos reikalavimų keistis 
informacija, veikiausiai padėsiančia 
prižiūrėti kredito įstaigas, įgyvendinimo
procedūros, metodai ir sąlygos, pagal 
kurias šie reikalavimai taikomi, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su reikalavimų keistis informacija, 
veikiausiai padėsiančia prižiūrėti kredito 
įstaigas, įgyvendinimo procedūromis, 
metodais ir sąlygomis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos,
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje dalyje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2006/48/EB
42 a straipsnio 1 dalies ketvirta a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus dviejų mėnesių 
laikotarpiui kompetentinga institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento
.../... [EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos 
priežiūros institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo 
sprendimu. Dviejų mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį.
Pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus pradiniam dviejų mėnesių 
laikotarpiui kuri nors suinteresuota
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI]
11 straipsnyje, priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos institucijos atideda 
savo sprendimą ir laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir priima sprendimą, 
atitinkantį šios institucijos sprendimą.
Dviejų mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu.
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus
pradiniam dviejų mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas. Europos 
bankininkystės institucijos priimti 
sprendimai nepakeičia priimančiosios 
valstybės narės institucijų pagal šią 
direktyvą teisėtai priimamo sprendimo.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitikimą ETT teismo praktikai (C -9/56 ir 10/56, Meroni prieš Vyriausiąją 
valdybą, [1958] Rink. 133 ir 157) svarbu, kad Europos priežiūros institucijų (EPI) priimamai 
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sprendimai nepakeistų nacionalinių priežiūros institucijų teisėtai priimamų sprendimų. Pagal 
sprendimą Meroni byloje, institucija negali perduoti įgaliojimų, kurių ji pati neturi.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
63 a straipsnio 6 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą ir
priežiūros praktikos konvergenciją, 
Europos bankininkystės institucija 
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos šio straipsnio 1 dalyje
nurodytų priemonių reglamentavimo
nuostatų taikymo sąlygos, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

6. Siekdama užtikrinti priežiūros praktikos 
konvergenciją, Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį įgaliojama deleguotaisiais 
teisės aktais tvirtinti techninius 
standartus, susijusius su šio straipsnio
1 dalyje nurodytų priemonių 
reglamentavimo nuostatomis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2006/48/EB
74 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams 
pateikti kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas, dažnumą, 
kalbą ir datas. Siekdama užtikrinti vienodą 
šios direktyvos taikymą, Europos
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos iki 
2012 m. sausio 1 d. Bendrijoje nustatomos 
vienodos informacijos teikimo formos,
dažnumas, kalba ir datos, projektus.
Informacijos teikimo formos atitinka 
kredito įstaigų veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.

Šiems kredito įstaigų apskaičiavimams 
pateikti kompetentingos institucijos nuo 
2012 m. gruodžio 31 d. taiko vienodas 
informacijos teikimo formas, dažnumą, 
kalbą ir datas. Komisija pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Europos 
Sąjungoje nustatomos vienodos 
informacijos teikimo formos, dažnumas, 
kalba ir datos. Informacijos teikimo formos 
atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2006/48/EB
81 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija, pasitarusi su 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija, parengia techninių standartų, 
pagal kuriuos nustatomos kredito rizikos 
vertinimo metodikos taikymo sąlygos, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su kredito rizikos vertinimo metodika.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
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teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
antroje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2006/48/EB
84 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šios dalies 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų 
požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis 
kompetentingos institucijos leidžia kredito 
įstaigoms taikyti IRB metodą, projektus.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su praktiškai ir procedūrų požiūriu
taikomomis sąlygomis, kuriomis 
kompetentingos institucijos leidžia kredito 
įstaigoms taikyti IRB metodą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
trečioje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2006/48/EB
97 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos bankininkystės 
institucija, konsultuodamasi su Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija,
parengia techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos kredito rizikos 
vertinimo metodikos taikymo sąlygos, 
projektus.  Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama pasitarus su Europos
bankininkystės institucija bei Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija
deleguotaisiais teisės aktais tvirtinti 
techninius standartus, susijusius su
kredito rizikos vertinimo metodika.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
antroje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2006/48/EB
105 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų 
požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis 
kompetentingos institucijos leidžia kredito 
įstaigoms taikyti pažangųjį vertinimo 
metodą, projektus.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su praktiškai ir procedūrų požiūriu
taikomomis sąlygomis, kuriomis 
kompetentingos institucijos leidžia kredito 
įstaigoms taikyti pažangųjį vertinimo 
metodą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.
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Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
antroje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2006/48/EB
106 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šios dalies 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos c ir d punktuose nurodytų 
išimčių taikymo sąlygos, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su c ir d punktuose nurodytomis išimtimis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija šiuos techninių standartų 
projektus gali patvirtinti Reglamento .../... 

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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[EBI] 7 straipsnyje nustatyta tvarka. patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus 
techninius standartus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 20 punktas
Direktyva 2006/48/EB
110 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės numato, kad informacija 
teikiama bent du kartus per metus.
Kompetentingos institucijos nuo 2012 m. 
gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos 
teikimo formas, dažnumą, kalbą ir datas.
Siekdama užtikrinti vienodą direktyvos 
taikymą, Europos bankininkystės 
institucija parengia techninių standartų, 
pagal kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d.
Bendrijoje nustatomos vienodos 
informacijos teikimo formos, dažnumas, 
kalba ir datos, projektus. Informacijos 
teikimo formos atitinka kredito įstaigų 
veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

2. Valstybės narės numato, kad informacija 
teikiama bent du kartus per metus.
Kompetentingos institucijos nuo 2012 m. 
gruodžio 31 d. taiko vienodas informacijos 
teikimo formas, dažnumą, kalbą ir datas.
Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos iki 2012 m. sausio 1 d. Europos 
Sąjungoje nustatomos vienodos 
informacijos teikimo formos, dažnumas, 
kalba ir datos. Informacijos teikimo formos 
atitinka kredito įstaigų veiklos pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2006/48/EB
122 a straipsnio 10 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos 
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos, 
įskaitant priemones, kurių imamasi
neįvykdžius išsamaus patikrinimo ir rizikos 
valdymo įsipareigojimų, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su priemonėmis, kurių turi būti imamasi, 
jeigu neįvykdomi išsamaus patikrinimo ir 
rizikos valdymo įsipareigojimai.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
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Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
antroje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2006/48/EB
124 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
bankininkystės institucija parengia 
techninių standartų, pagal kuriuos
nustatomos šio straipsnio taikymo sąlygos 
ir bendra rizikos vertinimo tvarka, 
projektus. Institucija iki 2014 m. sausio 
1 d. šiuos techninių standartų projektus 
pateikia Komisijai.

6. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatoma bendra rizikos 
vertinimo tvarka.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.
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Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 23 punktas
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo
sprendimu. Šešių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį.
Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui arba 
priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

Jeigu pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui
bet kuri atitinkama kompetentinga 
institucija klausimą perdavė Europos 
bankininkystės institucijai, kaip numatyta 
Reglamento .../...[EBI] 11 straipsnyje, 
konsoliduotos priežiūros institucija atideda 
savo sprendimą ir laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą dėl jos sprendimo, ir priima 
savo sprendimą vadovaudamasi Europos 
bankininkystės institucijos sprendimu.
Šešių mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu.
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
šešių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas. Europos bankininkystės 
institucijos sprendimai nepakeičia 
konsoliduotos priežiūros kompetentingų 
institucijų pagal šią direktyvą teisėtai 
priimamų sprendimų.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitikimą ETT teismo praktikai (C -9/56 ir 10/56, Meroni prieš Vyriausiąją
valdybą, [1958] Rink. 133 ir 157) svarbu, kad Europos priežiūros institucijų (EPI) priimamai 
sprendimai nepakeistų nacionalinių priežiūros institucijų teisėtai priimamų sprendimų. Pagal 
sprendimą Meroni byloje, institucija negali perduoti įgaliojimų, kurių ji pati neturi.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto b papunktis 
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingoms institucijoms nepriėmus 
tokio bendro sprendimo per keturis 
mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą, 
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 136 
straipsnio 2 dalies taikymo „Jeigu
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
kompetentinga institucija klausimą perdavė 
Europos bankininkystės institucijai, kaip 
numatyta Reglamento .../... [EBI] 
11 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros 
institucija laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą, ir veikia vadovaudamasi tuo
sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis 
laikomas tame reglamente numatytu 
taikinimo terminu. Europos bankininkystės 
institucija sprendimą priima per mėnesį.
Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui 
arba priėmus bendrą sprendimą klausimas 
Institucijai neperduodamas.

„Kompetentingoms institucijoms 
nepriėmus tokio bendro sprendimo per 
keturis mėnesius, konsoliduotos priežiūros 
institucija, deramai apsvarsčiusi atitinkamų 
kompetentingų institucijų atliktą 
patronuojamųjų įmonių rizikos vertinimą,
pati konsolidacijos pagrindu priima 
sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių ir 
136 straipsnio 2 dalies taikymo. Jeigu
pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui bet 
kuri atitinkama kompetentinga institucija 
klausimą perdavė Europos bankininkystės 
institucijai, kaip numatyta Reglamento
.../...[EBI] 11 straipsnyje, konsoliduotos 
priežiūros institucija atideda savo 
sprendimą ir laukia, kol Europos 
bankininkystės institucija, remdamasi to 
reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, priims 
sprendimą dėl jos sprendimo, ir priima 
savo sprendimą vadovaudamasi Europos 
bankininkystės institucijos sprendimu.
Keturių mėnesių laikotarpis laikomas tame 
reglamente numatytu taikinimo terminu.
Europos bankininkystės institucija 
sprendimą priima per mėnesį. Pasibaigus 
keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus 
bendrą sprendimą klausimas Institucijai 
neperduodamas. Europos bankininkystės 
institucijos sprendimai nepakeičia 
konsoliduotos priežiūros kompetentingų 
institucijų pagal šią direktyvą teisėtai 
priimamų sprendimų.

Pagrindimas

Kilus nacionalinių finansų priežiūros institucijų tarpusavio nesutarimams, Europos priežiūros 
institucijų (EPI) teisė padėti pasiekti susitarimą negali būti papildyta teise pakeisti 
nacionalinių priežiūros institucijų savo nuožiūra priimamus sprendimus. Jei EPI nusprendžia, 
kad priežiūros institucijos siūlomas sprendimas pažeidžia ES teisę, nacionalinė priežiūros 



PE438.379v02-00 52/75 AD\813235LT.doc

LT

institucija galutinį sprendimą turėtų priimti vadovaudamasi EPI sprendimu.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 24 punkto e papunktis
Direktyva 2006/48/EB
129 straipsnio 3 dalies dešimta ir vienuolikta pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos bankininkystės 
institucija parengia techninių standartų, 
pagal kuriuos nustatomos šioje dalyje 
nurodyto bendro sprendimo priėmimo 
proceso taikymo sąlygos, susijusios su 
123–124 straipsnių ir 136 straipsnio 2 
dalies taikymu, kad būtų lengviau priimti 
bendrus sprendimus, projektus. Institucija 
iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomos šioje dalyje nurodyto 
bendro sprendimo priėmimo proceso 
taikymo sąlygos, susijusios su 123–124 
straipsnių ir 136 straipsnio 2 dalies
taikymu, kad būtų lengviau priimti bendrus 
sprendimus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
dešimtoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti dešimtoje pastraipoje nurodytus
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techninius standartus.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 27 punkto a papunktis
Direktyva 2006/48/EB
131 a straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
ir 42a straipsnio 3 dalies nuostatų 
taikymą, Europos bankininkystės 
institucija parengia kolegijų einamosios 
veiklos, taip pat susijusios su 42a
straipsnio 3 dalies nuostatomis, techninių 
standartų projektus.  Institucija iki 
2014 m. sausio 1 d. šiuos techninių 
standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti kolegijų einamosios veiklos, 
susijusios su šio straipsnio ir 
42a straipsnio 3 dalies nuostatomis,
techninius standartus.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
antroje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti antroje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 29 punktas
Direktyva 2006/48/EB
144 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šio straipsnio 
nuostatų taikymą, Europos bankininkystės 
institucija parengia techninių standartų, 
pagal kuriuos nustatomi svarbiausi 
aspektai, kokius suvestinius statistinius 
duomenis atskleisti, taip pat šiame 
straipsnyje numatytos atskleisti 
informacijos forma, struktūra, turinys ir 
metinio paskelbimo data, projektus.
Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomi svarbiausi aspektai, 
kokius suvestinius statistinius duomenis 
atskleisti, taip pat šiame straipsnyje 
numatytos atskleisti informacijos forma, 
struktūra, turinys ir metinio paskelbimo 
data.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 
trečioje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti trečioje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 30 punkto b papunktis
Direktyva 2006/48/EB
150 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos bankininkystės institucija 
parengia techninių standartų projektus; 
Pagal šiuos techninius standartus
nustatomos:

3. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatoma:

a) V priedo 15–17 punktų taikymo sąlygos; a) V priedo 15–17 punktų taikymo sąlygos;
b) VI priedo 2 dalies taikymo sąlygos, 
susijusios su 12 punkte nurodytais 
kiekybiniais veiksniais, 13 punkte nurodytu 
kokybiniu veiksniu ir 14 punkte nurodytu 
palyginimo dydžiu;

b) VI priedo 2 dalies taikymo sąlygos, 
susijusios su 12 punkte nurodytais 
kiekybiniais veiksniais, 13 punkte nurodytu 
kokybiniu veiksniu ir 14 punkte nurodytu 
palyginimo dydžiu;

Institucija iki 2014 m. sausio 1 d. šiuos 
techninių standartų projektus pateikia 
Komisijai.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnis
Direktyva 2006/49/EB
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies 
nuostatų taikymą, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu .../... įsteigta Europos 
bankininkystės institucija gali parengti 
techninių standartų, pagal kuriuos 
nustatoma, kaip praktiškai ir procedūrų 
požiūriu taikomos sąlygos, kuriomis 
kompetentinga institucija leidžia kredito 
įstaigoms taikyti vidaus modelius šioje 
direktyvoje nurodytiems kapitalo 
reikalavimams apskaičiuoti, projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatoma, kaip praktiškai ir 
procedūrų požiūriu taikomos sąlygos, 
kuriomis kompetentinga institucija leidžia 
kredito įstaigoms taikyti vidaus modelius 
šioje direktyvoje nurodytiems kapitalo 
reikalavimams apskaičiuoti.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EBI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 

Komisija Reglamento .../...[EBI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2009/65/EB
5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu …/… įsteigta 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija gali parengti techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos 
taikymo sąlygos, susijusios su informacija, 
teiktina kompetentingoms institucijoms 
paraiškoje gauti leidimą KIPVPS veiklai, 
projektus.

8. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su informacija, teiktina kompetentingoms 
institucijoms paraiškoje gauti leidimą 
KIPVPS veiklai.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 7 
straipsnyje nustatyta tvarka gali patvirtinti 

Komisija Reglamento .../... [EVPRI]
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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pirmoje pastraipoje nurodytus techninių 
standartų projektus.

patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2009/65/EB
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos papildomos 
reikalavimų valdymo įmonei būtinam 
leidimui išduoti taikymo sąlygos, išskyrus 
šio straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 
sąlygas, projektus.

6. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomos papildomos 
reikalavimų valdymo įmonei būtinam 
leidimui išduoti taikymo sąlygos, išskyrus 
šio straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 
sąlygas.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2009/65/EB
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
procedūromis, tvarka, struktūriniais ir 
organizaciniais reikalavimais, taikymo 
sąlygos, projektus.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su šio straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
procedūromis, tvarka, struktūriniais ir 
organizaciniais reikalavimais.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2009/65/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 1 dalies a–c punktuose
nurodytais kriterijais, principais ir 
veiksmais, taikymo sąlygos, projektus.

3. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su šio straipsnio 1 dalies a–c punktuose
nurodytais kriterijais, principais ir 
veiksmais.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 59
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2009/65/EB
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos leidimo išdavimo 
investicinei bendrovei, kuri nėra paskyrusi 
valdymo įmonės, kriterijų, išskyrus
nustatytus šio straipsnio 1 dalies b punkte, 
taikymo sąlygos, projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomos leidimo išdavimo 
investicinei bendrovei, kuri nėra paskyrusi 
valdymo įmonės, sąlygos, išskyrus
nustatytas šio straipsnio 1 dalies b punkte.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 60
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2009/65/EB
43 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su šio 
straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos 
informacijos turiniu, forma ir pateikimo 
būdu, taikymo sąlygos, projektus.

6. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos 
informacijos turiniu, forma ir pateikimo 
būdu.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus, nurodytus pirmoje 
pastraipoje.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2009/65/EB
50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos turto, į kurį, remiantis 
šiuo straipsniu, gali investuoti KIPVPS,
kategorijas reglamentuojančių nuostatų 
taikymo sąlygos, projektus.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomos turto, į kurį, remiantis 
šiuo straipsniu, gali investuoti KIPVPS,
kategorijos.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 62
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2009/65/EB
51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
4 dalies a–c punktuose nurodytais 
kriterijais ir taisyklėmis, taikymo sąlygos, 
projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 4 dalies a–c punktuose
nurodytais kriterijais ir taisyklėmis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 63
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2009/65/EB
60 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
6 dalies a–c punktuose nurodytu 
susitarimu, priemonėmis ir procedūromis, 
taikymo sąlygos, projektus.

7. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 6 dalies a–c punktuose
nurodytu susitarimu, priemonėmis ir 
procedūromis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus, nurodytus pirmoje 
pastraipoje.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 64
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2009/65/EB
61 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
3 dalies a ir b punktuose nurodytu 
susitarimu ir pažeidimų rūšimis, taikymo 
sąlygos, projektus.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 3 dalies a ir b punktuose
nurodytu susitarimu ir pažeidimų rūšimis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2009/65/EB
64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
4 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija ir tvarka, taikymo sąlygos, 
projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 4 dalies a ir b punktuose
nurodyta informacija ir tvarka.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 66
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2009/65/EB
69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos su I priede nurodytu 
prospekto, metinės ataskaitos ir pusmetinės
ataskaitos turiniu ir šių dokumentų forma
susijusių nuostatų taikymo sąlygos, 
projektus.

5. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su I priede nurodytu prospekto, metinės 
ataskaitos ir pusmetinės ataskaitos turiniu 
ir šių dokumentų forma.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 67
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2009/65/EB
78 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos Komisijos patvirtintų 
įgyvendinimo priemonių, susijusių su 
3 dalyje nurodyta informacija, taikymo 
sąlygos, projektus, kuriuos tvirtina 
Komisija.

8. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 3 dalyje nurodyta 
informacija.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 68
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2009/65/EB
84 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos 2 dalies a punkte 
nurodytų KIPVPS vienetų atpirkimo ar 
išpirkimo laikino sustabdymo, kai 
priimamas sprendimas tai daryti, kriterijų 
taikymo sąlygos, projektus.

4. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
KIPVPS vienetų atpirkimo ar išpirkimo 
laikino sustabdymo, kai priimamas 
sprendimas tai daryti, sąlygomis.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 69
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2009/65/EB
95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti vienodą 
93 straipsnio nuostatų taikymą, Europos
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų projektus; 
pagal šiuos techninius standartus 
nustatomos taikymo sąlygos, kuriose 
nurodoma:

2. Komisija pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, pagal 
kuriuos nustatomos taikymo sąlygos:

a) standartinio pranešimo modelio, kurį 
KIPVPS turi naudoti pranešdamas 
informaciją pagal 93 straipsnio 1 dalį, 
forma ir turinys, įskaitant nuorodą, su 
kuriais dokumentais susijęs vertimas;

a) standartinio pranešimo modelio, kurį 
KIPVPS turi naudoti pranešdamas 
informaciją pagal 93 straipsnio 1 dalį, 
forma ir turinys, įskaitant nuorodą, su 
kuriais dokumentais susijęs vertimas;

b) standartinio pažymos modelio, kurį 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turi naudoti pagal 93 straipsnio 3 dalį, 
forma ir turinys;

b) standartinio pažymos modelio, kurį 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
turi naudoti pagal 93 straipsnio 3 dalį, 
forma ir turinys;

c) kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija ir elektroninių ryšių naudojimo 
tvarka, teikiant pranešimus pagal 93 
straipsnio nuostatas.

c) kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija ir elektroninių ryšių naudojimo 
tvarka, teikiant pranešimus pagal 93 
straipsnio nuostatas.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
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nepareiškė prieštaravimo.
Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninių standartų projektus.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus
techninius standartus.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2009/65/EB
101 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio nuostatų taikymą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija gali 
parengti techninių standartų, pagal 
kuriuos nustatomos taikymo sąlygos, 
susijusios su 4 ir 5 dalyse nurodytų patikrų 
vietoje ir tyrimų atlikimu, projektus.

9. Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius 
su šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų 
patikrų vietoje ir tyrimų atlikimu.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
patvirtinti pirmoje pastraipoje nurodytus

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 19 punktas
Direktyva 2009/65/EB
105 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti vienodą šios 
direktyvos nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas keitimasis informacija, 
taikymą, Europos vertybinių popierių ir 
rinkų institucija gali parengti techninių 
standartų, pagal kuriuos nustatomos 
taikymo sąlygos, susijusios su 
kompetentingų institucijų tarpusavio 
keitimosi informacija tvarka ir su šių 
institucijų keitimosi informacija su 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija tvarka, projektus.

Komisija pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
įgaliojama deleguotaisiais teisės aktais 
tvirtinti techninius standartus, susijusius
su kompetentingų institucijų tarpusavio 
keitimosi informacija tvarka ir su šių 
institucijų keitimosi informacija su 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija tvarka.

Įgaliojimų perdavimo laikotarpis trunka 
penkerius metus nuo Direktyvos 
2010/.../ES įsigaliojimo .... m. ... ... d. ir 
Komisijos prašymu, pateiktu likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
perdavimo laikotarpio pabaigos, 
atnaujinamas penkerių metų 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl tokio 
atnaujinimo prieš pasibaigiant perdavimo 
galiojimui.
Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
nuostatas, Europos Parlamentas arba 
Taryba gali bet kada atšaukti perduotus 
įgaliojimus.
Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei per tris mėnesius 
Europos Parlamentas ar Taryba 
nepareiškė prieštaravimo.

Komisija Reglamento .../... [EVPRI] 
7 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
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