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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Bendrosios aplinkybės

Remdamasi Jacques'o de Larosière'o pranešimo rekomendacijomis Komisija paskelbė 
pasiūlymų dėl naujos Europos finansų priežiūros sistemos struktūros. Pagal šiuos teisėkūros 
pasiūlymus, kuriuos Komisija paskelbė 2009 m. rugsėjo 23 d., siekiama sukurti:

- Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (toliau EFPIS), kurios institucijos prižiūrėtų 
atskiras finansų įstaigas (mikrolygio rizikos ribojimo priežiūra) ir kurią sudarytų 
nacionalinių priežiūros institucijų tinklas kartu su naujomis Europos priežiūros 
institucijomis (toliau EPI)1, taip suderinant visai Europai bendros finansų priežiūros 
sistemos privalumus ir vietos mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros institucijų 
kompetenciją;

- Europos sisteminės rizikos valdybą (toliau ESRV), kurios užduotis – stebėti ir vertinti 
galimos grėsmės finansiniam stabilumui visumą (makrolygio rizikos ribojimo priežiūra). 

Europos priežiūros institucijos bus Bendrijos įstaigos, kurios turės juridinio asmens statusą ir 
kurių tikslas bus padėti: i) gerinti vidaus rinkos reguliavimo ir priežiūros lygį, ii) užtikrinti 
finansų rinkų vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą ir iii) apsaugoti finansų sistemos 
stabilumą  stiprinant Europos lygmens ir tarptautinės priežiūros koordinavimą. 

II. Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento, pagal kurį 
nustatoma nauja finansų priežiūros sistemos struktūra, ir jo tikslams užtikrinti veiksmingesnę 
priežiūrą ir geriau nustatyti finansų sistemai kylančius pavojus. Finansų krizė parodė, kad 
reikia šios srities reformos siekiant padidinti konkurenciją, skatinant vienodas sąlygas, ir 
užtikrinti tvarkos ir reglamentavimo nuoseklumą. 

1. 7 straipsnis. Techniniai standartai

Šio pasiūlymo, kuris pateiktas prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, 7 straipsnyje nurodomos 
sritys, reglamentuojamos pagal direktyvas, nurodytas 1 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią 
Institucija galėtų rengti techninių standartų projektus, kuriems, kaip teigiama pasiūlyme, 
pritartų Komisija, taip pat Komisija juos patvirtintų reglamentais arba sprendimais. Naujoji 
pagal deleguotų ir įgyvendinimo aktų sistema, kuri bus pradėta taikyti pagal Lisabonos sutartį, 
skiriasi nuo senosios komitologijos, kuri jau nėra pagrindas pagal Sutartis. Taigi, reikėtų 
išaiškinti, kad Komisija veikia deleguotų teisės aktų principu pagal SESV 290 straipsnį, o 
Parlamentas dalyvauja vykdant procedūrą pagal SESV 290 straipsnį. Taip pat reikėtų 
išaiškinti, kad Komisijos nesaisto techninių standartų projektai, kuriuos parengė Institucija.

                                               
1  Tai yra Europos bankininkystės priežiūros institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros 
institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija.
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2. 9 Straipsnis. Nuoseklus Bendrijos taisyklių taikymas
    10 straipsnis. Veiksmai kritinės padėties atvejais 
   11 straipsnis. Nacionalinių priežiūros institucijų nesutarimų sprendimas

a) Įgaliojimų suteikimas

Pagal pasiūlymo projektą nujajai Institucijai suteikiami specialūs įgaliojimai. Pagal Europos 
Teisingumo Teismo praktiką Europos Sąjungos institucijų galimybės įgalioti nepriklausomas 
vykdomąsias arba reguliavimo institucijas ribotos, t. y., šis įgaliojimas gali būti susijęs tik su 
aiškiai apibrėžta vykdomąja kompetencija ir, visų pirma, įgaliotai institucijai nesuteikiami 
įgaliojimai vykdyti politinius pasirinkimus. Be to, kadangi Sąjunga gali naudotis tik 
įgaliojimais, kurie jau suteikti pagal Sutartį ir pagal procedūras, apibrėžtas Sutartyje, 
institucijos negali suteikti daugiau įgaliojimų nei joms suteikta pagal Sutartį (žr. ETT, Meroni 
byla, 9/56 ir 10/57 (1958), Rink. p. 133 ir 157).

b) Tiesioginiai Institucijos veiksmai

Pagal 9 straipsnio 6 dalį, 10 straipsnio 3 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį „nepažeidžiant Komisijos 
įgaliojimų pagal Sutarties 226 straipsnį“, t. y. EB sutarties (SESV naujas 258 straipsnis), jei 
neužtikrinama, kad finansų įstaiga „laikytųsi reikalavimų, kurie jai tiesiogiai taikomi pagal 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytus teisės aktus“,  Institucija įgaliojama priimti finansų įstaigai, 
esančiai valstybėje narėje, skirtą atskirą sprendimą, kurio minėtoji finansų įstaiga privalo 
laikytis. Referentė siūlo riboti šią Institucijos galimybę priimti privalomą sprendimą, skirtą 
tiesiogiai rinkos dalyviui, ir leisti Institucijai taip elgtis tik ypatingomis krizės sąlygomis, 
nurodytomis 10 straipsnyje. 10 straipsnyje atsižvelgiama į politinį norą greitai ir veiksmingai 
reaguoti krizių metu ir garantuoti finansų rinkos ir sistemos veikimą ir vientisumą, o 9 ir 11 
straipsniai taikomi normaliomis kasdienėmis aplinkybėmis. 

Remiantis kompromisu, kuriam daugelis pritaria, Teisės reikalų komitetas patvirtino 
pakeitimus, susijusius su institucijų įgaliojimais kasdienėse situacijose priimti atskirus rinkos 
dalyviams skirtus sprendimus (9 straipsnio 6 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje siūloma
Institucijos ir Komisijos bendradarbiavimo tvarka, pagal kurią institucijų įgaliojimai būtų 
labiau suderinti su Komisijos įgaliojimais pagal ESS 17 straipsnio 1 dalį ir SESV 
258 straipsnį).

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės 16) Tinkamo ir išsamaus Bendrijos teisės 
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aktų taikymo užtikrinimas – pagrindinė 
būtina sąlyga siekiant finansų rinkų 
vientisumo, veiksmingumo ir sklandaus 
veikimo, finansų sistemos stabilumo ir 
neutralių finansų įstaigų konkurencijos
Bendrijoje sąlygų. Todėl reikėtų nustatyti 
mechanizmą, pagal kurį Institucija 
nagrinėtų neteisingo ar nepakankamo 
Bendrijos teisės aktų taikymo atvejus. Šis 
mechanizmas turėtų būti taikomas tose 
srityse, kuriose Bendrijos teisės aktuose 
apibrėžiami aiškūs ir besąlygiški 
įpareigojimai.

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

30) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo 
pareigas, Institucija turėtų turėti teisę 
prašyti pateikti jai visą būtiną informaciją. 
Siekiant vengti finansų rinkų dalyvių
įpareigojimų teikti ataskaitas dubliavimo, 
tą informaciją paprastai turėtų teikti 
nacionalinės priežiūros institucijos, kurios 
yra arčiausiai finansų rinkų ir rinkų 
dalyvių, atsižvelgdamos į reikalavimą, kad 
konfidenciali informacija neprieinama 
įstaigoms ir institucijoms, kurios neturi 
teisės su ja susipažinti. Tačiau Institucija 
turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos 
tiesiogiai iš finansų rinkų dalyvių ir kitų 
šalių, jeigu nacionalinė kompetentinga
institucija laiku nepateikia tokios 
informacijos arba negali jos laiku pateikti. 
Valstybių narių institucijos turėtų būti 
įpareigotos padėti Institucijai užtikrinti, 
kad tokie tiesioginiai prašymai būtų 
vykdomi.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

galėtų prašyti, kad Institucijos sprendimas 
būtų persvarstytas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) priimti atskirus finansų įstaigoms skirtus 
sprendimus 9 straipsnio 6 dalyje, 10 
straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje 
nurodytais konkrečiais atvejais;

e) su Europos Sąjungos teise tiesiogiai 
susijusiais atvejais priimti atskirus finansų 
įstaigoms skirtus sprendimus 9 straipsnio 6 
dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 
straipsnio 4 dalyje nurodytais konkrečiais 
atvejais;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techniniai standartai Techniniai standartai – deleguotieji teisės 
aktai

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija priima standartus reglamentais 
ar sprendimais kaip deleguotuosius teisės 
aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

Jeigu kompetentinga institucija netaiko tų 
gairių ar rekomendacijų, ji praneša 
Institucijai tokio sprendimo priežastis.
Institucija paskelbia šias priežastis, iš 
anksto tinkamai informuodama 
kompetentingą instituciją apie savo 
ketinimą tai padaryti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuoseklus Bendrijos taisyklių taikymas Europos Sąjungos teisės netaikymas
1. Jeigu nacionalinė priežiūros institucija
neteisingai taiko 1 straipsnio 2 dalyje
nurodytus teisės aktus, visų pirma 
neužtikrina, kad finansų įstaiga atitiktų 
tuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, Institucija naudojasi 
įgaliojimais, nustatytais šio straipsnio 2, 3 

1. Jeigu kompetentinga institucija netaiko 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų, 
visų pirma neužtikrina, kad finansų rinkų 
dalyvis atitiktų tuose teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, Institucija 
naudojasi įgaliojimais, nustatytais šio 
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ir 6 dalyse. straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse.
2. Vienos ar daugiau nacionalinių 
priežiūros institucijų ar Komisijos prašymu 
arba savo iniciatyva Institucija gali ištirti 
tariamą neteisingą Bendrijos teisės
taikymą, pranešusi apie tai susijusiai
nacionalinei priežiūros institucijai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institucija ir nacionalinės priežiūros
institucijos pateikia Komisijai visą būtiną 
informaciją.

Institucija ir kompetentingos institucijos 
pateikia Komisijai visą būtiną informaciją.

5. Gavusi 4 dalyje nurodytą sprendimą,
nacionalinė priežiūros institucija per 

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

dienų praneša Komisijai ir Institucijai apie 
priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis 
Komisijos sprendimui įgyvendinti.

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

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

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

Institucijos sprendimas atitinka Komisijos 
pagal 4 dalį priimtą sprendimą.

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

Bet kokie veiksmai, kurių nacionalinės 
priežiūros institucijos imasi dėl faktų, dėl 
kurių priimtas sprendimas pagal 4 arba 6 
dalį, turi derėti su tais sprendimais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 6 dalį priimti sprendimai yra 
viršesni už bet kokį nacionalinių 
priežiūros institucijų tuo pat klausimu 
priimtą ankstesnį sprendimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
nesutarimų sprendimas

Kompetentingų institucijų tarpvalstybinio 
pobūdžio nesutarimų sprendimas
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdama ES institucijų 
kompetencijos, Institucija gali plėtoti 
ryšius su trečiųjų šalių administracinėmis 
įstaigomis, priežiūros institucijomis ir
tarptautinėmis organizacijomis. Šiais 
susitarimais nenustatomos teisinės 
prievolės Europos Sąjungai ir jos 
valstybėms narėms.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija padeda rengti su trečiųjų šalių 
priežiūros tvarka susijusius sprendimus 
dėl lygiavertiškumo pagal 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytus teisės aktus.

Išbraukta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijai paprašius, nacionalinės 
priežiūros institucijos ir kitos valstybių 
narių valdžios institucijos teikia Institucijai 
visą informaciją, kuri būtina jai šiuo 
reglamentu pavestoms pareigoms vykdyti.

1. Institucijai paprašius, kompetentingos
valstybių narių institucijos teikia 
Institucijai visą informaciją, kuri būtina jai 
šiuo reglamentu pavestoms pareigoms 
vykdyti, visapusiškai laikydamosi
taikytinų nuostatų dėl konfidencialumo ir 
duomenų apsaugos, išdėstytų
atitinkamuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.

Institucija taip pat gali prašyti teikti 
informaciją reguliariais intervalais.
Visiems šiems prašymams, jei įmanoma, 
naudojamos bendros ataskaitų teikimo 
formos.



PE438.266v03-00 14/16 AD\813236LT.doc

LT

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši 
pakaitiniai nariai, kurie turi turėti 
atitinkamų žinių ir patirties, tačiau tai 
negali būti dabartiniai nacionalinių 
priežiūros institucijų ar kitų Institucijos 
veikloje dalyvaujančių nacionalinių ar
Bendrijos įstaigų darbuotojai.

Apeliacinę tarybą sudaro šeši nariai ir šeši 
pakaitiniai nariai, kurie turi būti geros 
reputacijos bei turi turėti dokumentais 
pagrįstų atitinkamų žinių ir profesinės
patirties, įskaitant patirtį priežiūros 
klausimais, įgytos pakankamai aukštu 
lygiu bankininkystės, draudimo, 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
paslaugų srityje, tačiau tai negali būti 
dabartiniai kompetentingų institucijų ar 
kitų Institucijos veikloje dalyvaujančių 
nacionalinių ar ES įstaigų darbuotojai.
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