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Europos centrinio banko projektas Pakeitimas 

 (7a) ECB vykdydamas reguliavimo 

įgaliojimus turėtų priimti konsultacijoms 

su visuomene ir suinteresuotaisiais 

subjektais ir jų atsiliepimams taikomas 

taisykles, analogiškas numatytoms 

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 

teisėkūros 19 punkte ir įpareigojančias 

ECB prieš priimant pasiūlymą atvirai ir 

skaidriai konsultuotis su visuomene, 

užtikrinant, kad tų konsultacijų su 

visuomene sąlygos ir terminai leistų kuo 

plačiau dalyvauti, siekiant skatinti 

tiesioginį įvairiausių suinteresuotųjų 

subjektų dalyvavimą tokiose 

konsultacijose, įskaitant viešas 

konsultacijas internetu, taip pat 

nedelsiant pranešti Komisijai, Europos 

Parlamentui ir Tarybai apie tokių 

konsultacijų su visuomene ir 

suinteresuotaisiais subjektais rezultatus ir 

juos paskelbti; 

Or. en 
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Europos centrinio banko projektas Pakeitimas 

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali 

sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti 

reglamentus, kad būtų užtikrintas 

tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų bei 

finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų 

veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje 

ir su kitomis šalimis. 

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali 

sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti 

reglamentus, kad būtų užtikrintas 

tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų 

efektyvumas ir patikimumas tiek Sąjungos 

viduje, tiek kitų valstybių atžvilgiu. 

 Kad būtų pasiekti ECBS tikslai ir atlikti jo 

uždaviniai, ECB gali priimti reglamentus 

dėl finansinių priemonių tarpuskaitos 

sistemų Sąjungos viduje, taip pat 

reglamentus, susijusius su trečiosiose 

valstybėse įsteigtų tarpuskaitos sistemų 

pripažinimu Sąjungoje, jei ECB tai daro 

visapusiškai laikydamasis ir 

nepažeisdamas teisėkūros aktų, kuriuos 

šioje srityje priėmė Europos Parlamentas 

ir Taryba, ir pagal tokius aktus priimtų 

priemonių, bet kuriuo atveju 

apsiribodamas reikalavimais, kurių 

laikantis galima stebėti tarpuskaitos 

sistemos veiklą, ataskaitų teikimo 

reikalavimus ir reikalavimus, svarbius 

sistemos rizikai ir jos atsparumui 

nepalankioms rinkos sąlygoms įvertinti. 

 Tokie reikalavimai taip pat gali apimti 

specialius reikalavimus, numatytus 

Sąjungos teisės aktuose ir reikalingus 
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reaguojant į atvejus, kai dėl finansinių 

priemonių tarpuskaitos sistemos kyla 

neišvengiama didelės žalos Sąjungos 

finansų įstaigoms, itin svarbioms 

Sąjungos rinkoms arba visai Sąjungos 

finansų sistemai rizika, apsiribojant 

reikalavimais dėl likvidumo, atsiskaitymo, 

užtikrinimo priemonės, sąveikumo ir 

garantinės įmokos. 

Or. en 

 

 


