
PA\922261LT.doc PE502.043v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

2012/0150(COD)

14.12.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Teisės reikalų komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB ir 82/891/EB, direktyvos 
2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 
2011/35/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Nuomonės referentas: Dimitar Stoyanov



PE502.043v01-00 2/8 PA\922261LT.doc

LT

PA_Legam



PA\922261LT.doc 3/8 PE502.043v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos bus galima Sąjungos lygmeniu įgyvendinti bendras taisykles 
dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo. Šiuo tikslu pasiūlyta 
sistema siekiama apsaugoti Sąjungos bankų ir finansų sistemą ir kuo labiau sumažinti 
mokesčių mokėtojams tenkančius nuostolius. Komisijos pasiūlymas yra pagrįstas, nes jame 
numatoma sukurti daug priemonių, skirtų bankų krizių problemoms spręsti, šiomis 
priemonėmis bus galima kovoti su bankų sektoriaus sistemos krize turint omenyje tai, kad 
reikia, atsižvelgiant į rinkos ir visuomenės interesus, apsaugoti pagrindines bankų teikiamas 
paslaugas ir apriboti atvejus, kai valstybės pagalba suteikiama žlungančioms įstaigoms.
Siūlomais pakeitimais siekiama ištaisyti įvairius netikslumus, esančius Komisijos 
pristatytame direktyvos projekte.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos finansų rinkos yra labai 
integruotos ir tarpusavyje susijusios, kai 
daugelis kredito įstaigų aktyviai veikia 
keliose valstybėse. Tikėtina, kad 
tarpvalstybinės kredito įstaigos žlugimas 
paveiks įvairių valstybių narių, kuriose 
įstaiga veikia, finansų rinkų stabilumą. Jei 
valstybės narės nesugeba perimti 
žlungančios kredito įstaigos kontrolės ir jos 
pertvarkyti taip, kad būtų veiksmingai 
išvengta didesnės sisteminės žalos, gali 
nukentėti valstybių narių abipusis 
pasitikėjimas ir finansinių paslaugų vidaus 
rinkos patikimumas. Todėl finansų rinkų 
stabilumas yra esminė vidaus rinkos 
sukūrimo ir veikimo sąlyga;

(2) Sąjungos finansų rinkos yra labai 
integruotos ir tarpusavyje susijusios, kai 
daugelis kredito įstaigų aktyviai veikia 
keliose valstybėse. Tikėtina, kad 
tarpvalstybinės kredito įstaigos žlugimas 
paveiks įvairių valstybių narių, kuriose 
įstaiga veikia, finansų rinkų stabilumą. Jei 
valstybės narės nesugeba perimti 
žlungančios kredito įstaigos kontrolės ir jos 
pertvarkyti taip, kad būtų veiksmingai 
išvengta didesnės sisteminės žalos, gali 
nukentėti valstybių narių abipusis 
pasitikėjimas ir mokesčių mokėtojų 
pasitikėjimas finansinių paslaugų vidaus 
rinka. Todėl finansų rinkų stabilumas yra 
esminė vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo 
sąlyga;

Or. bg
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Pagrindimas

Šios politikos sistemos tikslas yra kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti bendrų ir 
veiksmingų priemonių ir įgaliojimų, kad jos galėtų užkirsti kelią bankų sektoriaus krizėms, 
išsaugoti finansinį stabilumą ir kiek įmanoma sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančius 
nuostolius.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) visuomet prieš priimant sprendimą 
išsaugoti įstaigą reikėtų apsvarstyti 
galimybę likviduoti nemokią įstaigą keliant 
įprastinę bankroto bylą. Nemokią įstaigą 
reikėtų išsaugoti naudojant privačiąsias 
lėšas, kiek įmanoma. Tai galima 
įgyvendinti įvykdžius pardavimą ar 
susijungimą su privačiojo sektoriaus 
pirkėju, nurašius įstaigos įsipareigojimus 
arba konvertavus jos skolą į nuosavybės 
vertybinius popierius, kad ji būtų 
rekapitalizuota;

(28) visuomet prieš priimant sprendimą 
išsaugoti įstaigą reikėtų apsvarstyti 
galimybę likviduoti nemokią įstaigą keliant 
įprastinę bankroto bylą. Nemokią įstaigą 
reikėtų išsaugoti naudojant privačiąsias 
lėšas. Tai galima įgyvendinti įvykdžius 
pardavimą ar susijungimą su privačiojo 
sektoriaus pirkėju, nurašius įstaigos
įsipareigojimus arba konvertavus jos skolą 
į nuosavybės vertybinius popierius, kad ji 
būtų rekapitalizuota;

Or. bg

Pagrindimas

Pagrindinis direktyvos tikslas yra išsaugoti visuomenės pasitikėjimą bankų sistema ir 
finansinį stabilumą bei sumažinti mokesčių mokėtojų patiriamus nuostolius. Be to, direktyvoje 
pabrėžiama, kad žlungantys bankai negalės gauti viešosios paramos. Šiuo požiūriu 
nepriimtina, kad būtų naudojamos valstybės fondų lėšos, net kalbant apie ribotas apimtis, kad 
žlungančiai įstaigai būtų suteikta galimybė tęsti veiklą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant apsaugoti akcininkų ir 
kreditorių teisę gauti ne mažiau, negu jie 
gautų iškėlus įprastinę bankroto bylą, 

(32) siekiant apsaugoti akcininkų ir 
kreditorių teisę gauti ne mažiau, negu jie 
gautų iškėlus įprastinę bankroto bylą, 
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reikėtų nustatyti aiškius įpareigojimus dėl 
įstaigos turto ir įsipareigojimų vertinimo ir 
turėtų likti pakankamai laiko deramai 
įvertinti požiūriui, kuris jiems būtų 
taikytas, jei įstaiga būtų likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą. Turėtų būti 
įmanoma tokį vertinimą pradėti jau 
ankstyvosios intervencijos etapu. Prieš 
imantis pertvarkymo veiksmų, reikėtų 
įvertinti įstaigos turto ir įsipareigojimų 
vertę ir požiūrį, kuris akcininkams ir 
kreditoriams būtų taikomas iškėlus 
įprastinę bankroto bylą. Toks vertinimas 
teismine tvarka turėtų būti peržiūrimas tik 
kartu su pertvarkymo sprendimu. Be to, 
reikėtų nustatyti įpareigojimą po 
pertvarkymo priemonių taikymo atlikti 
požiūrio, kuris faktiškai taikytas 
akcininkams ir kreditoriams, ir požiūrio, 
kuris jiems būtų taikytas iškėlus įprastinę 
bankroto bylą, ex post palyginimą. Jei 
nustatoma, kad akcininkai ir kreditoriai už 
savo reikalavimus gavo mažesnę sumą, 
negu būtų gavę keliant įprastinę bankroto 
bylą, jie turėtų turėti teisę atgauti skirtumą.
Kitaip nei vertinimo prieš pertvarkymo 
veiksmus atveju, turėtų būti įmanoma šį 
skirtumą ginčyti atskirai nuo pertvarkymo 
sprendimo. Valstybės narės turėtų pačios 
spręsti dėl tvarkos, kaip akcininkams ir 
kreditoriams apmokėti skirtumą, nustatytą 
įvertinus požiūrį. Jei yra, tas skirtumas 
turėtų būti apmokamas naudojant 
finansines struktūras, nustatytas pagal šią 
direktyvą;

reikėtų nustatyti aiškius įpareigojimus dėl 
įstaigos turto ir įsipareigojimų vertinimo ir 
turėtų likti pakankamai laiko deramai 
įvertinti požiūriui, kuris jiems būtų 
taikytas, jei įstaiga būtų likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą. Turėtų būti 
įmanoma tokį vertinimą pradėti jau 
ankstyvosios intervencijos etapu. Prieš 
imantis pertvarkymo veiksmų, reikėtų 
įvertinti įstaigos turto ir įsipareigojimų 
vertę ir požiūrį, kuris akcininkams ir 
kreditoriams būtų taikomas iškėlus 
įprastinę bankroto bylą. Toks vertinimas 
teismine tvarka turėtų būti peržiūrimas tik 
kartu su pertvarkymo sprendimu. Be to, 
turėtų būti galima po pertvarkymo 
priemonių taikymo atlikti požiūrio, kuris 
faktiškai taikytas akcininkams ir 
kreditoriams, ir požiūrio, kuris jiems būtų 
taikytas iškėlus įprastinę bankroto bylą, ex 
post palyginimą, jeigu tokio palyginimo 
prašo akcininkai ir kreditoriai. Jei 
nustatoma, kad akcininkai ir kreditoriai už 
savo reikalavimus gavo mažesnę sumą, 
negu būtų gavę keliant įprastinę bankroto 
bylą, jie turėtų turėti teisę atgauti skirtumą.
Kitaip nei vertinimo prieš pertvarkymo 
veiksmus atveju, turėtų būti įmanoma šį 
skirtumą ginčyti atskirai nuo pertvarkymo 
sprendimo. Valstybės narės turėtų pačios 
spręsti dėl tvarkos, kaip akcininkams ir 
kreditoriams apmokėti skirtumą, nustatytą 
įvertinus požiūrį. Jei yra, tas skirtumas 
turėtų būti apmokamas naudojant 
finansines struktūras, nustatytas pagal šią 
direktyvą;

Or. bg

Pagrindimas

Kadangi prieš imantis pertvarkymo veiksmų yra įvertinamas požiūris, kuris akcininkams ir 
kreditoriams būtų taikomas iškėlus įprastinę bankroto bylą, todėl nebūtina požiūrio, kuris 
faktiškai taikytas akcininkams ir kreditoriams, ir požiūrio, kuris jiems būtų taikytas iškėlus 
įprastinę bankroto bylą, ex post palyginimą padaryti privalomu, nebent akcininkai ir 
kreditoriai to paprašytų.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(а) įstaiga pažeidžia arba, remiantis 
objektyviais veiksniais nustatoma, kad 
įstaiga artimoje ateityje pažeis veiklos 
leidimui išlaikyti taikomus kapitalo 
reikalavimus taip, kad kompetentinga 
institucija turėtų pagrindo panaikinti 
veiklos leidimą, nes įstaiga patyrė arba 
galėtų patirti nuostolių, kuriems padengti 
reikės visų arba beveik visų jos nuosavų 
lėšų;

(а) įstaiga pažeidžia arba, remiantis 
objektyviais veiksniais nustatoma, kad 
įstaiga artimoje ateityje pažeis veiklos 
leidimui išlaikyti taikomus kapitalo 
reikalavimus taip, kad kompetentinga 
institucija turėtų pagrindo panaikinti 
veiklos leidimą, nes įstaiga patyrė arba 
galėtų patirti nuostolių, kuriems padengti 
reikės turto, atitinkančio visą arba beveik 
visą kapitalą;

Or. bg

Pagrindimas
Siekiant terminų nuoseklumo reikėtų vartoti terminą „turtas“ o ne „nuosavos lėšos, nes 
pirmasis terminas geriau atitinka nustatytą vertę. Tai yra skaičius, kuriuo banko kreditoriai 
informuojami apie jos turimą turtą. Nuosavos lėšos gali būti tik padidintos arba sumažintos, o 
turtu gali būti padengiami nuostoliai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) a–b punktuose nurodytų institucijų 
darbuotojai arba buvę darbuotojai;

(d) a, b ir c punktuose nurodytų institucijų 
darbuotojai arba buvę darbuotojai;

Or. bg

Pagrindimas

Laikytis profesinės paslapties reikalavimų turėtų būti privaloma ne tik pertvarkymo 
institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir EBI darbuotojams ar buvusiems 
darbuotojams, bet ir kompetentingoms ministerijoms.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
103 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo 116 straipsnyje nurodytos 
dienos.

2. Įgaliojimai suteikiami penkeriems 
metams nuo 116 straipsnyje nurodytos 
dienos. Komisija pateikia ataskaitą dėl 
deleguotųjų įgaliojimų ne vėliau kaip 
likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio, numatyto 
įgaliojimams, pabaigos.

Or. bg

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl įgaliojimų suteikimo neribotam laikotarpiui dėl deleguotųjų aktų 
priėmimo prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniui. Iš tikrųjų, 
jeigu numatytas neribotas laikotarpis, reikia nurodyti įgaliojimų galiojimo trukmę, nes taip 
neatsižvelgiama į galimybę, kad konkrečios įgaliojimų dalys gali būti keičiamos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
103 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 ir 
98 straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 ir 
98 straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
tris mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

Or. bg
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Pagrindimas

Reikia pratęsti terminą, per kurį galima išreikšti prieštaravimus, kad Parlamentas ir Taryba 
galėtų išsamiai išnagrinėti deleguotąjį aktą ir nustatyti, ar jo priėmimas tokia forma būtų 
teisingas ir tinkamas.


