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C 93/1

I
(Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės)

REKOMENDACIJOS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2009 m. balandžio 3 d.
skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus
(ECB/2009/8)
(2009/C 93/01)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
centrinio banko statutą, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir nacionalinių centrinių
bankų sąskaitų auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir
tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

2005 m. liepos 12 d. Josephus Andreas Nijhuis, registruotas auditorius ir PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. (PWC) valdybos pirmininkas, veikiantis savo vardu,
buvo paskirtas De Nederlandsche Bank (DNB) išorės auditoriumi nuo 2005 finansinių metų neribotam laikotarpiui.

(3)

Nuo 2008 m. spalio 1 d. Josephus Andreas Nijhuis atsistatydino iš PWC. Todėl būtina DNB paskirti naują auditorių.

(4)

DNB pageidauja išorės auditoriumi 2008–2011 finansiniams metams pasirinkti PWC,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Rekomenduojama PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. skirti
De Nederlandsche Bank išorės auditoriumi 2008–2011 finansiniams metams.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. balandžio 3 d..
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET
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NUOMONĖS

KOMISIJA
KOMISIJOS NUOMONĖ
2009 m. balandžio 21 d.
dėl pakeisto Prancūzijos Civaux branduolinės elektrinės radioaktyviųjų atliekų šalinimo plano pagal
Euratomo sutarties 37 straipsnį
(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2009/C 93/02)
2008 m. lapkričio 24 d. Europos Komisija iš Prancūzijos vyriausybės gavo bendruosius duomenis, susijusius
su pakeistu Civaux branduolinės elektrinės radioaktyviųjų atliekų šalinimo planu pagal Euratomo sutarties
37 straipsnį.
Remdamasi šiais duomenimis ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija parengė šią nuomonę:
1. Atstumas nuo branduolinės elektrinės iki artimiausio kaimyninės šalies taško, t. y. Džersio (Normandijos
salos, Jungtinės Karalystės priklausoma teritorija), yra apytikriai 360 km. Atstumas iki artimiausių valstybių narių: Ispanijos – 400 km, Belgijos ir Jungtinės Karalystės – 470 km.
2. Atlikus planuojamą pakeitimą sumažės dujinių ir skystųjų atliekų išleidimo ribos, išskyrus skystąjį tritį,
kurio ribos, kaip manoma, padidės.
3. Dirbant įprastu režimu, dėl planuojamo pakeitimo kitų valstybių narių ar kaimyninių šalių gyventojų
sveikatai įtakos turinčios apšvitos nesusidarys.
4. Atlikus planuojamą kuro tvarkymo sistemos pakeitimą, net ir avarijos, kurios tipas ir mastas apibūdinami
pateiktuose pradiniuose bendruosiuose duomenyse, atveju nenumatytai pasklidus radioaktyviosioms išlakoms, kitų valstybių narių ar kaimyninių šalių gyventojų sveikatai įtakos turinčios apšvitos nesusidarys.
Komisija daro išvadą, kad įgyvendinus pakeistą Prancūzijos Civaux branduolinės elektrinės radioaktyviųjų
atliekų šalinimo planą, ir įprasto eksploatavimo sąlygomis, ir įvykus avarijai, kurios tipas ir mastas apibūdinami pateiktuose bendruosiuose duomenyse, kitų valstybių narių ar kaimyninių šalių vandenys, dirvožemis
ar oro erdvė radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti nebūtų.
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EUROPOS CENTRINIS BANKAS
EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ
2009 m. kovo 5 d.
Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš
dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų
kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių
ir krizių valdymo
(CON/2009/17)
(2009/C 93/03)
Įžanga ir teisinis pagrindas
2008 m. spalio 22 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti
nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų
2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų
straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (1) (toliau – pasiūlyta direktyva) (2).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio
4 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu,
Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos
Europos priežiūros priemonių finansų sektoriuje reforma
1.

ECB pažymi, kad šioje nuomonėje pareikštos konkrečios pastabos neapriboja galimo būsimo įnašo į
platesnes diskusijas Europoje dėl Europos priežiūros priemonių reformos (3), ypač aukšto lygio ekspertų
grupės, kurią įsteigė Komisija (4), rekomendacijų kontekste.

(1) COM(2008) 602 galutinis, 2008 m. spalio 1 d. Galima rasti www.eur-lex.europa.eu
(2) Ši nuomonė yra pagrįsta 2008 m. spalio 1 d. versija, dėl kurios su ECB buvo oficialiai konsultuotasi. Vėliau Tarybos
darbo grupė iš dalies pakeitė pasiūlytą direktyvą.
(3) Žr. 2008 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadų 8 punktą; išvadas
galima rasti Tarybos tinklavietėje www.consilium.europa.eu Taip pat žr. Komisijos komunikatą „From financial crisis to
recovery: A European framework for action“ („Nuo finansinės krizės link atsigavimo: Europos veiksmų pagrindas“),
COM(2008) 706 galutinis, 2008 m. spalio 29 d., galima rasti Komisijos tinklavietėje www.ec.europa.eu
(4) 2009 m. vasario 25 d. ataskaitą, sudarytą grupės de Larosière, galima rasti: www.europa.eu
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Teisinės priemonės Europos bankininkystės teisės aktų suderintam įgyvendinimui
2.

ECB yra ne kartą (1) pareiškęs nuomonę, kad dabartinė 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (2) ir
2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių
ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija) (3) struktūra neturėtų būti laikoma galutiniu
pageidaujamu rezultatu, bet greičiau vienu žingsniu ilgalaikiame procese siekiant sukurti, vadovaujantis
pagal Lamfalussy metodą nustatytais principais ir tikslais, tiesiogiai taikomą 2 lygio įgyvendinimo
priemonių rinkinį finansų įstaigoms Europos Sąjungoje. Direktyvoje 2006/48/EB retai remiamasi komitologijos procedūra; joje numatytos ribotos įgyvendinimo priemonės (4). Bazelio II susitarimo (5) įgyvendinimas suteikė unikalią galimybę peržiūrėti Direktyvą 2006/48/EB šiame kontekste, tačiau ja nebuvo
pasinaudota. Todėl reikia dar daug nuveikti bankininkystės srityje, norint visapusiškai pasinaudoti
Lamfalussy reguliavimo metodo privalumais. Šiam procesui reikėtų: i) apriboti 1 lygio Bendrijos teisės
aktus iki pagrindinių principų, atspindinčių pagrindinius politinius pasirinkimus ir esminius dalykus; ir
ii) perkelti visas technines nuostatas į vieną ar keletą tiesiogiai taikomų 2 lygio reglamentų, kurie, labiau
remdamiesi komitologijos procedūra, palaipsniui taptų pagrindiniu techninių taisyklių dokumentu,
taikomu finansų įstaigoms Europos Sąjungoje. Šiuo požiūriu ECB mano, kad dauguma direktyvų
2006/48/EB ir 2006/49/EB techninių priedų turėtų būti tiesiogiai priimti kaip 2 lygio priemonės ir,
kiek tai suderinama su būtinu lankstumu įgyvendinant nacionaliniu lygiu, kaip Komisijos reglamentai.

3.

Ribotas galimas rėmimasis esminėmis ir struktūrizuotomis 2 lygio įgyvendinimo priemonėmis direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB kontekste svarbesnį vaidmenį suteikia Lamfalussy sistemos 3 lygio
gairėms. Šiuo požiūriu ECB pažymi, kad pasiūlyta direktyva pirmą kartą Direktyvoje 2006/48/EB
pateikiamos tiesioginės nuorodos į Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (EBPIK)
gaires ir rekomendacijas (6). ECB visapusiškai pripažįsta šių gairių naudą, EBPIK atliktą svarbų darbą
derinant priežiūros standartus ir praktiką bei poreikį užtikrinti, kad valstybės narės jų laikytųsi. Tačiau,
atsižvelgiant į tai, kad šios gairės yra neprivalomo pobūdžio, jos neužtikrina, kad Bendrijos teisės aktai
bus vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Vadovaujantis „geresnio reguliavimo“ principais (7),
tiesioginių nuorodų į tokias neprivalomas gaires Bendrijos teisės aktuose reikėtų vengti. Vietoje to
ECB rekomenduoja, kad pasiūlytoje direktyvoje būtų nurodytos sritys, kuriose EBPIK būtų prašoma
prisidėti prie priežiūros praktikos konvergencijos gerinimo. Be to, atsižvelgiant į Lamfalussy metodą ir
2 punkte pateiktą patarimą, taip pat siekiant toliau prisidėti prie suderinto teisinio pagrindo priėmimo
ES lygiu, kai kuriais atvejais gali būti patartina, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas šių 3 lygio neprivalomų EBPIK gairių turinį perkeltų į privalomus Bendrijos teisės aktus – į 1 lygį, pagal bendro sprendimo

(1) Žr. 2004 m. vasario 20 d. ECB nuomonės CON/2004/7 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB,
91/765/EEB, 93/6/EEB ir 94/19/EB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/12/EB, 2002/83/EB ir
2002/87/EB, siekiančios nustatyti naują Finansinių paslaugų komiteto organizacinę struktūrą (COM(2003) 659 galutinis), (OL C 58, 2004 3 6, p. 23), 6 dalį; 2005 m. vasario 17 d. ECB nuomonės CON/2005/4 Europos Sąjungos
Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų, naujai suformuluojančių 2000 m. kovo
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ir
1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo
(OL C 52, 2005 3 2, p. 37) 6–10 dalis ir 2006 m. gruodžio 18 d. ECB nuomonės CON/2006/60 dėl pasiūlymo dėl
direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikras Bendrijos direktyvas dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir
vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje (OL C 27, 2007 2 7, p. 1) 3 dalies
5 punktą.
(2) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(3) OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
(4) Žr. Direktyvos 2006/48/EB 150 ir 151 straipsnius bei šių nuostatų dalinius pakeitimus pasiūlytoje direktyvoje.
(5) Bazelio bankų priežiūros komitetas, „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised
Framework“ („Kapitalo apskaičiavimo ir kapitalo standartų tarptautinė konvergencija: peržiūrėta sistema“), Tarptautinių
atsiskaitymų bankas (TAB), 2004 m. birželio mėn.; galima rasti TAB tinklavietėje www.bis.org
(6) Dėl to žr. naujas 1 ir 7 konstatuojamąsias dalis, 42b straipsnį, 63a straipsnio 6 dalį ir 131a straipsnio 2 dalies antrą
pastraipą.
(7) Dėl to žr. „Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting
of legislation within the Community institutions“ („Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą praktinį vadovą
asmenims, dalyvaujantiems rengiant teisės aktus Bendrijos institucijose“), ypač 12 ir 17 rekomendacijas, 38 ir 54
p.; jį galima rasti tinklavietėje „Europa“: www.europa.eu
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procedūrą, arba kaip 2 lygio įgyvendinimo priemones, kurias Komisija priimtų vadovaudamasi savo
komitologijos įgaliojimais ir kurios būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse (1).

4.

ECB supranta, kad daugelį Komisijos pasiūlytų direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB dalinių pakeitimų
paskatino pastarieji neramumai finansų srityje ir kad šiame kontekste nebuvo planuota restruktūrizuoti
šias direktyvas. Tačiau, ECB nuomone, radikalus šių direktyvų peržiūrėjimas vadovaujantis pirmiau
išdėstytais principais labai padėtų didinant Bendrijos bankininkystės teisės aktų skaidrumą ir teisinį
tikrumą. Vykstanti suirutė rinkoje taip pat pabrėžė tokių teisinių priemonių, kurias, siekiant prisitaikyti
prie besikeičiančių aplinkybių, galima nesunkiai pakeisti, t. y. 2 lygio įgyvendinimo priemonių, svarbą;
griežtiems 1 lygio aktams, kurie dažniau būna pastovesni, paliekant tik pagrindinius principus. ECB
ragintų ES teisės aktų leidėją apsvarstyti pirmiau minėtas rekomendacijas, taip pat ir aukšto lygio
ekspertų grupės išvadų kontekste.

Komitologija
5.

Komisija neseniai pasiūlė du įgyvendinimo direktyvų, susijusių su techninėmis nuostatomis dėl rizikos
valdymo, projektus (2). ECB pažymi, kad kai kurios iš šių techninių nuostatų yra susijusios su pakeitimu
vertybiniais popieriais ir metodologijomis, kurias naudoja išorės kredito vertinimo institucijos. Nors
ECB neturi jokių konkrečių pastabų dėl šių specifinių nuostatų, jis sutinka su Komisijos nuomone dėl
1 lygio ir 2 lygio priemonių sekos (3), t. y. kad: i) paprastai, siekiant teisinio nuoseklumo ir skaidrumo,
2 lygio priemonės neturėtų būti priimamos pirmiau už 1 lygio priemones nerizikuojant užkirsti kelio
diskusijoms dėl jų turinio; ir ii) darbą su 1 ir 2 lygmens priemonėmis reikėtų kiek įmanoma derinti. Tai
taip pat padėtų ECB vykdyti savo patariamąjį vaidmenį dėl pasiūlytų Bendrijos aktų (įskaitant 2 lygio
įgyvendinimo priemonių projektus) pagal Sutarties 105 straipsnio 4 dalį.

Konkrečios pastabos
Tarpbankinės pozicijos ir pinigų politikos įgyvendinimas (Direktyvos 2006/48/EB naujos pasiūlytos 113 straipsnio 3
ir 4 dalys)
6.

ECB iš esmės pritaria pasiūlytos direktyvos tikslui – pagerinti kredito įstaigų rizikos ir likvidumo
valdymą, įskaitant ir tarpbankinių pozicijų atžvilgiu (4). ECB ypač pritaria Komisijos nuomonei, kad
tarpbankinės pozicijos sukelia reikšmingą riziką, nes bankai, nors ir prižiūrimi, gali tapti nemokūs, ir
kad dideles tarpbankines pozicijas valdyti reikia griežtai laikantis rizikos ribojimo principų (5).

7.

ECB pažymi, kad pasiūlytoje direktyvoje numatoma išlyga „turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos ir kitos pozicijos įstaigoms, su sąlyga, kad šios pozicijos (…) netrunka ilgiau už kitą prekybos
dieną ir yra išreikštos tos valstybės narės, kuri pasinaudoja šia galimybe, valiuta, jei tai nėra euro“ (6).
ECB mano, kad pirmiau minėta nuostata kelia susirūpinimą dėl vienodų sąlygų taikymo ir kad ši
nuostata turėtų būti iš dalies pakeista siekiant užtikrinti vienodą valstybių narių traktavimą.

(1) 2001 m. Lamfalussy komitetas pats pažymėjo, kad šios aiškinamosios rekomendacijos ir bendrieji standartai „dėl
klausimų, kurių nereglamentuoja ES teisės aktai – prireikus galėtų būti priimti Bendrijos teisėje vadovaujantis 2 lygio
procedūra“ (žr. Ekspertų komiteto baigiamąją ataskaitą dėl Europos vertybinių popierių rinkų reglamentavimo, 2001 2
15, p. 37; ją galima rasti tinklavietėje „Europa“: www.europa.eu).
(2) Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų
technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektas ir Komisijos direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikrų Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo, projektas; juos galima
rasti Komisijos tinklavietėje www.ec.europa.eu
(3) Komisijos komunikatas „Lamfalussy proceso peržiūra. Priežiūros konvergencijos stiprinimas“, 2007 11 20,
COM(2007) 727 galutinis; jį galima rasti Komisijos tinklavietėje www.ec.europa.eu
(4) Žr. pasiūlytos direktyvos aiškinamojo memorandumo 6.2.3 ir 6.4.5 dalis, p. 8 ir 10.
(5) Žr. pasiūlytos direktyvos aiškinamojo memorandumo 6.2.3 dalį, p. 8.
(6) Pasiūlytas 113 straipsnio 4 dalies f punktas.
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8.

Be to, ECB atkreipia dėmesį, kad planuojant siūlomas priemones dėl tarpbankinių pozicijų ribojimo
reikėtų išvengti pakenkimo sklandžiam likvidumo srautui tarpbankinėje rinkoje. Iš pinigų politikos
įgyvendinimo perspektyvos, sklandaus likvidumo srauto tarpbankinėje rinkoje apribojimas, ypač labai
trumpo termino priemonių – vienos nakties arba iki vienos savaitės, nebūtų pageidautinas nei normaliomis aplinkybėmis, nei esant dabartinei suirutei finansų rinkoje. Iš tiesų, normaliais laikais Eurosistemos kitų sandorio šalių prekybinė veikla padeda paskirstyti trumpo laikotarpio likvidumą rinkoje ir
todėl ji neturėtų būti ribojama, kadangi tai pakenktų sklandžiam trumpo laikotarpio pinigų rinkos
normų nukreipimui link mažiausios pasiūlytos Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos.

9.

Kartu ECB pabrėžia, kad skolinimasis trumpais terminais nekelia tokios didelės rizikos kaip skolinimasis
ilgesniais terminais. Be to, skirtingų kitų sandorio šalių kredito kokybė taip pat skiriasi. Dėl pasiūlyto
tarpbankinių pozicijų apribojimo iki 25 % kredito įstaigos nuosavų lėšų arba 150 mln. EUR sumos (1),
nesvarbu, kokia yra jų trukmė, ECB atlikta vidinė kiekybinė analizė parodė, kad jei šis apribojimas būtų
buvęs nustatytas iki prasidedant suirutei finansų rinkose 2007 m. rugpjūčio mėn., ne nežymi bankų
dalis patirtų trikdžių savo vienos nakties skolinimo veikloje daugelyje sandorių. Tai yra esminis ir
nepageidautinas pokytis palyginus su dabartine ES teisine sistema, kuri leidžia valstybėms narėms
visiškai arba iš dalies netaikyti taisyklių dėl didelių pozicijų „pretenzijoms ir kitoms institucijų pozicijoms, kurių mokėjimo terminas ne ilgesnis kaip vieneri metai“ (2). Iš pinigų politikos įgyvendinimo
perspektyvos ECB mano, kad pirmiau pasiūlyta riba trukdytų sklandžiam likvidumo srautui tarpbankinėje rinkoje ir galėtų pakenkti sklandžiam euro pinigų rinkos veikimui. Šiame kontekste, nors ECB
pažymi, kad kredito įstaigos, vadovaudamosi Direktyvos 2006/48/EB V priede nustatytais reikalavimais,
turėtų būti nustačiusios rizikos mažinimo ir priežiūros priemones galimai rizikai, susijusiai su labai
trumpo termino tarpbankinėmis pozicijomis, spręsti, vis dėlto ECB pritartų, kad didelių pozicijų tvarka
nebūtų taikoma labai trumpo termino pretenzijoms, pvz., vienos savaitės arba trumpesnėms. Be to, jis
pritartų ES masto pinigų rinkos analizei ir šios analizės pagrindu galimai įvedamoms tam tikroms
priemonėms, tokioms kaip išlyga pretenzijoms, kurių terminas yra ilgesnis nei savaitė.

Likvidumo klausimai (nauji pasiūlyti V ir XI priedai ir 41 straipsnis)
10. ECB nuomone, Direktyvos 2006/48/EB daliniai pakeitimai, susiję su likvidumo rizika (3), kuriais įgyvendinamas Bazelio bankų priežiūros komiteto (BBPK) (4) ir EBPIK (5) atliktas darbas, yra būtinas ir sveikintinas žingsnis atsižvelgiant į likvidumo rizikos valdymo svarbą, atskleistą esamos suirutės rinkoje.
Šiame kontekste, taip pat atsižvelgiant į galimą būsimą Komisijos darbą, svarbu pateikti daugiau gairių
dėl tokių esminių dalykų kaip priimtinos rizikos ribos apibrėžimas ir nustatymas (6) bei likvidumo
buferių pakankamumas (7). Atsižvelgiant į jų finansinio stabilumo uždavinius, būtina užtikrinti, kad
centriniai bankai turėtų tinkamą prieigą prie informacijos apie bankų nepaprastosios padėties finansavimo planus.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Žr. pasiūlytos 111 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.
Naujas 113 straipsnio 3 dalies i punktas.
Žr. naują V priedą.
Žr. Bazelio bankų priežiūros komiteto „Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision“ („Patikimo
likvidumo rizikos valdymo ir priežiūros principus“), 2008 m. rugsėjo mėn.; juos galima rasti TAB tinklavietėje
www.bis.org
(5) Žr. „First part of the CEBS’ technical advice on liquidity risk management – Survey of the current regulatory frameworks adopted
by the EEA regulators“ („EBPIK techninių patarimų dėl likvidumo rizikos valdymo pirmą dalį – EEE reguliuojančių
institucijų priimtų dabartinių reguliavimo sistemų apžvalgą“), 2007 8 15, ir „Second part of the CEBS’s technical advice to
the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not
currently addressed in the EEA“ („EBPIK techninių patarimų Europos Komisijai dėl likvidumo rizikos valdymo antrą dalį –
Konkrečių Komisijos nurodytų klausimų ir EEE šiuo metu nereglamentuojamų iššūkių analizę“), 2008 9 18, EBPIK
2008 147; galima rasti EBPIK tinklavietėje www.c-ebs.org
(6) Žr. V priedo naują 14a punktą.
(7) Žr. V priedo naujus 14 ir 18 punktus bei XI priedo naują 1 punkto e papunktį.
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11. ECB pažymi, kad savo paskutiniuose techniniuose patarimuose Komisijai dėl likvidumo rizikos
valdymo (1) EBPIK rekomendavo, kad tarptautinių grupių priežiūros institucijos glaudžiai koordinuotų
savo darbą, pirmiausia labiau keisdamosi informacija, ypač priežiūros institucijų kolegijose, kad geriau
suprastų grupių likvidumo rizikos pobūdį ir išvengtų nereikalingo reikalavimų dubliavimo. Kai tinkama,
EBPIK siūlo, kad priežiūros institucijos aktyviai apsvarstytų galimybę perduoti buveinės šalies priežiūros
institucijoms uždavinius, susijusius su filialų likvidumo priežiūra. Atsižvelgdamas į vykdomą darbą dėl
likvidumo rizikos valdymo ir likvidumo koncesijų praktikos (2) ECB pažymi, kad viena ekonominės ir
pinigų sąjungos pasekmių yra tai, jog tik buveinės valstybė narė turėtų būti atsakinga už kredito įstaigos
filialų likvidumo priežiūrą euro zonoje. Būsimos Direktyvos 2006/48/EB peržiūros kontekste buveinės
ir priimančioji valstybės narės, kurios yra įsivedusios eurą, galėtų būti skiriamos nuo to nepadariusių
valstybių narių. Jei buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja
skirtingą valiutą, filialui galėtų būti taikomos priimančiosios valstybės narės likvidumo sąlygos. Tačiau
euro zonoje atskyrimas filialams nebėra svarbus, kadangi jie turi tą patį balansą ir ta pačia valiuta kaip
ir pagrindinė buveinė ir jiems nereikia jokių specialių nuosavų lėšų ar kapitalo. Be to, vienoje valstybėje
narėje priimtos ir oficialiai pripažintos indėlių garantijų sistemos turi apimti kitose valstybėse narėse
kredito įstaigų įsteigtų filialų indėlininkus.

12. ECB taip pat rekomenduoja iš dalies pakeisti Direktyvos 2006/48/EB 41 straipsnį dėl įgyvendinant
pinigų politiką atsirandančių priemonių atsakomybės, atsižvelgus į Europos centrinių bankų sistemos
(ECBS) egzistavimą.

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas tarp centrinių bankų ir priežiūros institucijų (Direktyvos 2006/48/EB
nauja pasiūlyta 42a straipsnio 2 dalis, 49 straipsnis ir 130 straipsnio 1 dalis.
13. ECB remia esamų koordinavimo ir dalinimosi informacija tarp finansinio stabilumo priežiūros įstaigų
kritinėje situacijoje, įskaitant neigiamus pokyčius finansų rinkose, įsipareigojimų aiškinimą. Esamų
įsipareigojimų aiškinimas yra ypač sveikintinas dalijantis informacija apie konkrečias bankų grupes
tarp priežiūros institucijų ir centrinių bankų.

14. ECB pažymi, kad Direktyva 2006/48/EB numato, kad priežiūros institucijoms neturėtų būti trukdoma
perduoti informaciją centriniams bankams, įskaitant ECB (3), jų uždaviniams vykdyti (4), o pasiūlyta
direktyva numato, kad esant kritinei situacijai, kaip nurodyta Direktyvoje 2006/48/EB (5), valstybės
narės turi leisti priežiūros institucijoms perduoti informaciją centriniams bankams Bendrijoje. Ir
„paprastu atveju“, ir esant kritinėms situacijoms pasiūlyta direktyva numato, kad šis informacijos
perdavimas galimas, kai informacija yra susijusi su centrinių bankų uždavinių vykdymu. ECB pritaria
šiems daliniams pakeitimams, ir ypač kad būtų įterpta aiški nuoroda Direktyvoje 2006/48/EB į nebaigtinį centrinių bankų uždavinių, susijusių su šiuo informacijos perdavimu, įskaitant pinigų politikos
vykdymą, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansinio stabilumo
(1) „Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues
listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA“ („EBPIK techninių patarimų Europos Komisijai
dėl likvidumo rizikos valdymo antra dalis – Konkrečių Komisijos nurodytų klausimų ir EEE šiuo metu nereglamentuojamų iššūkių analizė“), 2008 9 18, EBPIK 2008 147, 29 rekomendacija, p. 11 ir 64–66; galima rasti EBPIK
tinklavietėje www.c-ebs.org
(2) Žr. EBPIK „Executive summary regarding work on delegation“ („vykdomąją santrauką dėl darbo apie perdavimą“), 2008 9 3;
galima rasti EBPIK tinklavietėje www.c-ebs.org
(3) Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 23 dalis.
(4) Žr. Direktyvos 2006/48/EB 49 straipsnio a punktą ir naują 49 straipsnio a punktą.
(5) Nauja 130 straipsnio 1 dalis.
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užtikrinimą, sąrašą. ECB taip pat pateikia šias dvi pastabas: Pirma, kadangi pirmiau pateiktas uždavinių
sąrašas nurodo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą (1), derėtų pridurti
„kliringo sistemų“ ir tada visoje Direktyvoje 2006/48/EB pateikti tokią nuoseklią formuluotę: „mokėjimo, kliringo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų“. Antra, nuoroda į teisės aktais nustatytus
uždavinius reiškia, kad šie uždaviniai yra pavesti atlikti teisės aktu. Kadangi kai kuriais atvejais tokios
funkcijos kaip centrinio banko finansinis stabilumas gali nebūti apibrėžtas teisės aktais, „teisės aktais
nustatytus“ turėtų būti išbraukta.

15. ECB supranta, kad pasiūlytais daliniais pakeitimais neketinama keisti esamos keitimosi informacija
sistemos tarp priežiūros institucijų ir centrinių bankų įprastomis sąlygomis, bet siekiama pagerinti
keitimąsi informacija tarp šių institucijų kai ištinka kritinė situacija. ECB mano, kad šių įsipareigojimų
pobūdžio tam tikras tolesnio vienodinimo kiekis gali būti pageidautinas, kad būtų išvengta nereikalingos asimetrijos tarp įprastomis sąlygomis ir kritinėse situacijose centriniams bankams prieinamos
informacijos (2). Eurosistemos centrinių bankų patirtis rodo, kad yra reikšmingos su informacija susijusios sąveikos tarp centrinės bankininkystės ir riziką ribojančios priežiūros funkcijų. Tai patvirtina
poreikį stiprinti sąveikavimą tarp centrinių bankų finansinio stabilumo įvertinimų ir atskirų finansų
įstaigų riziką ribojančios priežiūros (3). Praktiškai, kaip jau buvo nurodyta ankstesnėse nuomonėse (4),
atskirų įstaigų priežiūrai turėtų būti panaudojamos centrinių bankų finansinio stabilumo įvertinimo
išvados, kurioms savo ruožtu taip pat turėtų būti panaudojamas priežiūros institucijų įnašas. Pavyzdžiui, priežiūros institucijos įprastomis sąlygomis turėtų reguliariai bendrauti tiek šalies viduje, tiek
tarptautiniu mastu su kitomis priežiūros institucijomis ir centriniais bankais, kad būtų palengvintas
veiksmingas priežiūros bendradarbiavimas valdant likvidumo riziką. Šis informavimas įprastomis sąlygomis turėtų vykti reguliariai, bet informacijos pobūdis ir dažnumas turėtų būti atitinkamai priderinti
kritiniais laikotarpiais (5).

Priežiūros institucijų kolegijos (nauji pasiūlyti straipsniai 42a, 129 ir 131a)
16. ECB pritaria priežiūros institucijų kolegijų teisinių pagrindų stiprinimui (6). Tai yra žingsnis siekiant
priežiūros suvienodinimo, ir tai užtikrintų vientisumą tarp valstybių narių. Ypač ECB mano, kad
priežiūros kolegijos pagerintų bendradarbiavimą atliekant kasdienę tarptautinių bankų priežiūrą, finansinio stabilumo rizikos įvertinimą ir kritinių situacijų valdymo koordinavimą.

Nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimų Bendrijos matmuo
17. ECB visiškai remia kelis kartus Ecofino patvirtintą tikslą padidinti nacionalinių priežiūros institucijų
įgaliojimų Bendrijos matmenį, kaip atspindėta pasiūlytoje direktyvoje, teigiant, kad finansinio stabilumo
(1) Taip pat žr. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių
rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EB, 46 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (OL L 145,
2004 4 30, p. 1).
(2) Palyginti Direktyvos 2006/48/EB 49 straipsnio pirmą pastraipą su pasiūlytos direktyvos to paties straipsnio nauja
pasiūlyta paskutine pastraipa.
(3) „Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience“ („Finansinio stabilumo forumo dėl
rinkos ir institucijų atsparumo didinimo ataskaita“), 2008 4 7, V.8 rekomendacija, p. 42–43, nurodanti, kad „Priežiūros institucijos ir centriniai bankai turėtų pagerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, taip pat ir įvertindami
finansinio stabilumo riziką. Keitimasis informacija turėtų būti atliekamas greitai sudėtingais rinkos laikotarpiais“.
Galima rasti Finansinio stabilumo forumo tinklavietėje www.fsforum.org
(4) Žr., pvz. 2007 m. lapkričio 5 d. ECB nuomonės CON/2007/33 Austrijos finansų ministerijos prašymu dėl įstatymo, iš
dalies keičiančio bankų įstatymą, taupomųjų bankų įstatymą, finansų rinkos priežiūros institucijos įstatymą ir Oesterreichische Nationalbank įstatymą, projekto 2 dalies 4 punkto 1 papunktį ir 2006 m. kovo 9 d. ECB nuomonės
CON/2006/15 Lenkijos finansų ministro prašymu dėl įstatymo dėl finansų įstaigų priežiūros projekto 2 dalies 4
punkto 1 papunktį. Visas ECB nuomones galima rasti ECB tinklavietėje: www.ecb.europa.eu
(5) Žr. 17 principą „Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision“ („Patikimo likvidumo rizikos valdymo ir
priežiūros principuose“), p. 14–36; galima rasti TAB tinklavietėje www.bis.org Kiti likvidumo aspektai nagrinėjami šios
nuomonės 11 ir 12 dalyse.
(6) Žr. naują 131a straipsnį.
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klausimai turėtų būti įvertinti tarptautiniu lygiu (1). Šiame kontekste ECB pritaria nuostatoms dėl
svarstymo apie galimą sprendimo dėl finansinių sistemų stabilumo visose kitose susijusiose valstybėse
narėse poveikį. Kad būtų išlaikytas vientisumas, ECB siūlo visada minėti sprendimo „galimą poveikį“, o
ne jo „poveikį“ (2). ECB taip pat laikosi nuomonės, kad praktiškai įgyvendinant pirmiau minėtas
nuostatas, kai kolegijų negalima panaudoti šiuo tikslu, gali būti svarstomi konsultavimosi mechanizmai
su kitomis susijusiomis valstybėmis narėmis, panašūs į pateiktus kitose finansinio sektoriaus direktyvose (3).

Pakeitimas vertybiniais popieriais (naujas pasiūlytas 122a straipsnis)
18. Siūlomų kapitalo reikalavimų ir pavertimo vertybiniais popieriais rizikos valdymo (4) priemonių tikslai
ypač apima: i) rėmėjų ir (arba) iniciatorių įsipareigojimas išlaikyti pakeitimo vertybiniais popieriais
„reikšmingą grynąją ekonominę dalį“ (5); ii) reikalavimai kredito įstaigoms geriau suprasti riziką, kurią
jos prisiima kaip investuotojos į pakeitimą vertybiniais popieriais; iii) kredito įstaigų, kaip iniciatorių
arba rėmėjų patobulinta informacijos atskleidimo praktika; ir iv) kompetentingų institucijų priežiūros
praktikos, susijusios su pakeitimu vertybiniais popieriais, stiprinimas. ECB bendrai remia šiuos pasiūlytus dalinius pakeitimus, kuriais siekiama suderinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos dalyvių
iniciatyvas (6). Tuo pačiu metu ECB pabrėžia poreikį gauti naudos iš plačios, likvidžios ir gerai veikiančios antrinės pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos, ypač atsižvelgiant į turtu užtikrintų vertybinių
popierių tinkamumą įkaitu atliekant pinigų politikos operacijas.

Pirma, jei nepaisant šios nuomonės 2–4 dalyse pateikiamų patarimų, ši pasiūlyta direktyva išliktų 1
lygio teisės aktu, ECB pabrėžia poreikį: i) paaiškinti pirmesnių nuostatų taikymo apimtį; ii) apibrėžti
„reikšmingą grynąją ekonominę dalį“; ir iii) nuosekliai naudoti terminus, kad būtų padidintas jų įgyvendinimo vienodumas ir būtų išvengta reguliavimo arbitražo. Taip pat reikėtų apsvarstyti kredito įstaigų
prekybos ir ne prekybos knygų, atitinkančių tam tikrus investavimo horizontus, besiskiriančius tikslumo reikalavimus, kad būtų išvengta galimai neigiamo poveikio kuriant rinkos veiklą.

Antra, ECB pastebi, kad reikšmingos grynosios ekonominės dalies išlaikymas teoriškai gali būti galingas
įrankis suderinant iniciatyvas, praktinis jo įgyvendinimas gali reikšti iššūkius (7). Todėl ECB pritaria
Komisijos ketinimui atsiskaityti Europos Parlamentui ir Tarybai apie pasiūlytų nuostatų taikymą ir
veiksmingumą rinkos plėtros kontekste, taip pat atsižvelgiant į poreikį atstatyti pakeitimo vertybiniais
popieriais rinkų veikimą. Be to, ECB pabrėžia Tarybos pasiūlytą konstatuojamąją dalį dėl priemonių,
padedančių pašalinti galimą pakeitimo vertybiniais popieriais struktūrų neatitikimą ir dėl poreikio
visame svarbiame finansinio sektoriaus reguliavime užtikrinti nuoseklumą ir darnumą (8).
(1) Žr. 2008 m. spalio 7 d. Ekofino išvadų 17 p.; galima rasti Europos Tarybos tinklavietėje www.consilium.europa.eu
(2) Palyginti pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamąją dalį ir naują 40 straipsnio 3 dalį su XI priedo nauju punktu 1a.
(3) Žr., pavyzdžiui, Direktyvos 2006/48/EB 132 straipsnio 3 dalį ir 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir
investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB,
92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir
2000/12/EB 12 straipsnio 2 dalį (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).
(4) Žr. naują 122a straipsnį.
(5) Kaip nurodyta naujoje 122a straipsnio 1 dalyje.
(6) ECB žiniomis, šis pasiūlytos direktyvos naujas straipsnis buvo išsamiau iš dalies keičiamas Tarybos darbo grupėje.
(7) Žr. analizę, pateikiamą 2008 m. gruodžio mėn. ECB ataskaitoje „The incentive structure of the ‘originate and distribute
model’“ („Iniciatyvaus ir paskirstomojo modelio skatinamoji struktūra“); galima rasti ECB tinklavietėje
www.ecb.europa.eu
(8) Žr. 2008 m. lapkričio 19 d. Tarybos priimtų bendrų išvadų pasiūlytos 15 konstatuojamosios dalies paskutinį sakinį
(galima rasti http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16216.en08.pdf), kuris irgi teigia, kad Komisija ketina
pateikti atitinkamus teisinių aktų pasiūlymus, tinkamai apsvarsčiusi siūlomų priemonių poveikį.
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Trečia, ECB mano esant naudinga bendrai peržiūrėti pakeitimo vertybiniais popieriais terminologiją,
naudojamą ir Direktyvoje 2006/48/EB ir pasiūlytoje direktyvoje, kad ji būtų labiau suderinta su įprasta
teisine terminologija ir užtikrinti didesnį teisinį aiškumą (1).

Galiausiai reikia ištirti reikalavimo išlaikyti reikšmingą grynąją ekonominę dalį ir apskaitos reikalavimų
sąveiką (2). Šiame kontekste ECB mano esant naudinga intensyviau vadovautis Tarptautinių apskaitos
standartų tarybos (TAST) Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) 39 (3) ir TAST
nuolatinio aiškinimo komiteto (NAK) leidiniu Nr. o12 (4), kad būtų apsvarstytas susijusių su pakeitimu
vertybiniais popieriais pasiūlytos direktyvos nuostatų galimas poveikis pripažinimo panaikinimui ir
konsolidavimo taisyklėms.

Papildomi teisiniai ir techniniai komentarai
19. Nurodant ECB, ECBS ir ECBS nacionalinius centrinius bankus, ECB rekomenduoja naudoti su Sutarties
ir Europos centrinių bankų sistemos statuto (toliau – ECBS statutas) nuostatomis suderintą formuluotę,
kad būtų išvengta tolesnio pasenusių koncepcijų įtvirtinimo ir kad direktyva būtų pateikiama sklandžiau.

20. Direktyvoje 2006/48/EB yra keletas persidengiančių arba nelogiškų nuorodų, kurios kenkia jos
aiškumui (5). Be to, keletas nuorodų nėra pateiktos tokiu būdu, kad „pagrindinė nuostatos mintis, į
kurią daroma nuoroda, galėtų būti suprasta nežiūrint į tą nuostatą“ (6). Ši netinkama praktika yra
tęsiama pateiktoje direktyvoje (7). ECB rekomenduoja, taip pat dėl teisinio aiškumo ir skaidrumo,
pakeisti šias nuostatas taip, kad būtų galima jas skaityti ir suprasti neskaitant įvairių kitų Direktyvos
2006/48/EB nuostatų.

21. Direktyva 2006/48/EB nurodo: „kitoms valstybės institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sistemų
priežiūrą“ (8). ECB kelis kartus yra sistemingai pažymėjęs, kad Sutarties 105 straipsnio 2 dalis ir
ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalis Eurosistemos priežiūros veiklai pateikia teisinį pagrindą, ir be to,
(1) Apžvelgiant 15-oje valstybių narių pakeitimui vertybiniais popieriais taikomus nacionalinės teisės aktus, žr. Europos
finansų rinkų teisininkų grupės (EFRTG) ataskaitą dėl teisinių kliūčių tarptautiniam pakeitimui vertybiniais popieriais
ES, 2007 5 7 (galima rasti EFRTG tinklavietėje: www.efmlg.org).
(2) ECB ES bankų struktūrų ataskaita, p. 24.
(3) „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ („Finansinės priemonės: pripažinimas ir įvertinimas“), išleista 2003
m. gruodžio mėn.
(4) „Consolidation – Special Purpose Entities“ („Konsolidacija – specialios paskirties subjektai“).
(5) Žr. „Bendrą praktinį vadovą“, ir ypatingai 16 rekomendaciją; galima rasti tinklavietėje „Europa“: www.europa.eu
(6) Bendro praktinio vadovo 16.7 rekomendacija; galima rasti tinklavietėje „Europa“: www.europa.eu
(7) Žr., pavyzdžiui, Direktyvos 2006/48/EB 129 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį ir naują 129 straipsnio 1 dalies b punktą.
(8) Direktyvos 2006/48/EB 49 straipsnio b punktas.

2009 4 22

2009 4 22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

kad Eurosistemos priežiūros kompetencija išvedama iš ECBS statuto 22 straipsnio (1). ECB mano, kad
Sutarties 105 straipsnio 2 dalis ir ECBS statuto 3 straipsnio 1 dalis neleidžia kištis į Eurosistemos
priežiūros kompetenciją jokiai Bendrijos ar nacionalinei institucijai, išskyrus centrinį banką, veikiantį
ECBS ir (arba) Eurosistemos ribose (2). Šiomis aplinkybėmis, suderinus su kitų Bendrijos teisės aktų
tvarka (3), ECB rekomenduoja išbraukti pirmiau minėtą nuorodą (4).
22. Kliringo, atsiskaitymo ir saugojimo veikla sukaupia tam tikros rūšies poziciją, kuri neturėtų būti
traktuojama panašiai kaip pozicijos, atsirandančios iš tarpbankinio skolinimo veiklos. Pagrindinė priežastis yra šių pozicijų itin trumpalaikis terminas, kadangi jos paprastai nėra ilgesnės nei vienos nakties,
ir tai, kad atitinkamos institucijos neįstengia jų kontroliuoti, nes šios pozicijos daugiausia atsiranda iš
klientų veiklos. Nors su šia veikla susijusiai galimai rizikai valdyti turi būti tinkamos rizikos mažinimo
ir stebėjimo priemonės, ECB remia pasiūlytoje direktyvoje šiuo klausimu įvestą išlygą (5). Kad ši išlyga
būtų išsamiau paaiškinta, priede pateikiami projekto rengimo pasiūlymai.
Projekto rengimo pasiūlymai
Kai pirmiau išdėstytos rekomendacijos lemtų pasiūlytos direktyvos pakeitimus, projekto rengimo pasiūlymai
yra pateikiami pridedamame priede.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2009 m. kovo 5 d.
ECB pirmininkas
Jean-Claude TRICHET

(1) Žr., pavyzdžiui, 2000 m. sausio 20 d. ECB nuomonės CON/99/19 Liuksemburgo iždo ir biudžeto ministerijos
prašymu dėl siūlomo įstatymo, įgyvendinančio 1993 m. balandžio 5 d. įstatymu Direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų
baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, su pakeitimais, susijusio su finansų sektoriumi ir
papildančio 1998 m. gruodžio 23 d. įstatymą, įsteigiantį finansų sektoriaus riziką ribojančios priežiūros komisiją,
projekto 7 dalį ir naujesnės 2006 m. gegužės 22 d. ECB nuomonės CON/2006/23 Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank
of Malta prašymu dėl įstatymo, iš dalies keičiančio Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta įstatymą, projekto 7
dalies 2 punktą.
(2) ECB naujesnėse nuomonėse dėl euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių įstatymų projektų taip pat
pažymėjo, kad Eurosistemos centriniai bankai atlieka mokėjimo sistemų priežiūrą suderintai su Valdančiosios tarybos
nustatyta priežiūros politika, kuri taip pat bus taikoma kitiems centriniams bankams, atitinkamai valstybei narei
įsivedus eurą (žr., pavyzdžiui, 2005 m. liepos 15 d. ECB nuomonės CON/2005/24 Čekijos finansų ministerijos
prašymu dėl įstatymo dėl finansų rinkos priežiūros institucijų integracijos projekto 13–16 dalis, ir naujesnės
2008 m. gruodžio 2 d. ECB nuomonės CON/2008/83 Vengrijos finansų ministerijos prašymu dėl įstatymo, iš dalies
keičiančio Magyar Nemzeti Bank įstatymą, projekto 3 dalies 9 ir 10 punktus. Be to, kitos ne euro zonos valstybės narės
iš dalies pakeitė savo atitinkamus įstatymus. Šiuo metu JK Bank of England atlieka mokėjimo sistemų priežiūrą
neįstatyminiu pagrindu. Britanijos Parlamente svarstomo bankų įstatymo projekto (galima rasti JK Parlamento tinklavietėje www.parliament.uk, p. 87) 5 dalis nustatytų Bank of England vaidmenį prižiūrint mokėjimo sistemas.
(3) Žr. 2001 m. rugsėjo 13 d. ECB nuomonės CON/2001/25 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo
įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB,
79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas
98/78/EB ir 2000/12/EB 14 dalį (OL C 271, 2001 9 26, p. 10).
(4) Taip pat ir Direktyvos 2006/48/EB 26 konstatuojamojoje dalyje.
(5) Naujas 106 straipsnio 2 dalies c punktas.
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PRIEDAS
PROJEKTO RENGIMO PASIŪLYMAI
Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas
Pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamoji dalis
6o Kompetentingų institucijų įgaliojimais turėtų būti atsižvelgta į Bendrijos matmenį. Todėl kompetentingos
institucijos turėtų atsižvelgti į savo sprendimų poveikį
finansų sistemos stabilumui visose kitose valstybėse
narėse.

6o Kompetentingų institucijų įgaliojimais turėtų būti atsižvelgta į Bendrijos matmenį. Todėl kompetentingos
institucijos turėtų atsižvelgti į savo sprendimų poveikį
galimą poveikį finansų sistemos stabilumui visose
kitose valstybėse narėse.

Pagrindimas – Žr. nuomonės 17 dalį
2 pakeitimas
Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 23 dalies pakeitimas
4 straipsnis

4 straipsnis

23. „centriniai bankai“ apima ir Europos centrinį banką, jei
nenurodyta kitaip;

23. „centriniai bankai“ apima Europos centrinių bankų
sistemos nacionalinius centrinius bankus ir Europos
centrinį banką, jei nenurodyta kitaip;

[Pasiūlytoje direktyvoje nėra dalinių pakeitimų]

Pagrindimas – Žr. nuomonės 19 dalį
3 pakeitimas
Direktyvos 2006/48/EB 41 straipsnio pakeitimas
41 straipsnis

41 straipsnis

Priimančios valstybės narės, bendradarbiaudamos su
buveinės valstybių narių kompetentingomis institucijomis,
tolesnio derinimo metu atsako už kredito įstaigų filialų
likvidumo priežiūrą.

Priimančios valstybės narės, bendradarbiaudamos su
buveinės valstybių narių kompetentingomis institucijomis,
tolesnio derinimo metu atsako už kredito įstaigų filialų
likvidumo priežiūrą.

Nepažeisdamos tų priemonių, kurių reikia Europos pinigų
sistemai stiprinti, priimančios valstybės narės tebėra visiškai
atsakingos už priemones, susijusias su jų pinigų politikos
įgyvendinimu.

Nepažeisdamos tų priemonių, kurių reikia Europos pinigų
sistemai stiprinti, Europos centrinių bankų sistema ir,
kai tinkama, priimančios valstybės narės tebėra visiškai
atsakingos už priemones, susijusias su jų pinigų politikos
įgyvendinimu.

[Pasiūlytoje direktyvoje nėra dalinių pakeitimų]

Pagrindimas – Žr. nuomonės 11 ir 12 dalis
4 pakeitimas
Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 4 dalis
Direktyvos 2006/48/EB 42a straipsnio 2 dalies pakeitimas
42a straipsnis

42a straipsnis

2. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos
praneša priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas
sistemai svarbus filialas, kompetentingoms institucijoms
informaciją, nurodytą 132 straipsnio 1 dalies c ir
d punktuose, ir vykdo užduotis, nurodytas 129 straipsnio
1 dalies c punkte, bendradarbiaudamos su priimančiosios
valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

2. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos
praneša priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigtas
sistemai svarbus filialas, kompetentingoms institucijoms
informaciją, nurodytą 132 straipsnio 1 dalies c ir
d punktuose, ir vykdo užduotis, nurodytas 129 straipsnio
1 dalies c punkte, bendradarbiaudamos su priimančiosios
valstybės narės kompetentingomis institucijomis.
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Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija
sužino apie 130 straipsnio 1 dalyje nurodytą kritinę situaciją kredito įstaigoje, ji iš karto, kai tik praktiškai tai bus
įmanoma padaryti, įspėja 49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje ir 50 straipsnyje nurodytas institucijas.

Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija
sužino apie 130 straipsnio 1 dalyje nurodytą kritinę situaciją kredito įstaigoje, ji iš karto, kai tik praktiškai tai bus
įmanoma padaryti, įspėja Europos centrinių bankų
sistemos bankus 49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje ir
50 straipsnyje nurodytas institucijas.

Pagrindimas – Žr. nuomonės 19 dalį
5 pakeitimas
Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 6 dalis
Direktyvos 2006/48/EB 49 straipsnio pakeitimas
49 straipsnis

49 straipsnis

Šis skirsnis netrukdo kompetentingai institucijai perduoti
informaciją šioms institucijoms jų uždaviniams vykdyti:

Šis skirsnis netrukdo kompetentingai institucijai perduoti
informaciją šioms institucijoms jų uždaviniams vykdyti:

a) centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms, kai ši informacija yra
svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių,
įskaitant pinigų politikos vykdymą, mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir finansinio stabilumo užtikrinimą, vykdymui; ir

a) centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms, kai ši informacija yra
svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių,
įskaitant pinigų politikos vykdymą, mokėjimo, kliringo
ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir
finansinio stabilumo užtikrinimą, vykdymui.; ir

b) tam tikrais atvejais – kitoms valstybės institucijoms,
atsakingoms už mokėjimų sistemų priežiūrą.

a) centriniams bankams ir kitoms panašias funkcijas atliekančioms pinigų institucijoms, kai ši informacija yra
svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų užduočių,
įskaitant pinigų politikos vykdymą, mokėjimo, kliringo
ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir
finansinio stabilumo užtikrinimą, vykdymui.; ir

Šis skirsnis netrukdo tokioms institucijoms ar organams
perduoti kompetentingoms institucijoms informacijos,
kurios šioms gali prireikti pagal 45 straipsnį.
…
Valstybės narės 130 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kritinėje
situacijoje leidžia kompetentingoms institucijoms perduoti
informaciją Bendrijos centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų
užduočių, įskaitant pinigų politikos vykdymą, mokėjimo
ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir
finansinio stabilumo užtikrinimą, vykdymui.

Šis skirsnis netrukdo tokioms institucijoms ar organams
perduoti kompetentingoms institucijoms informacijos,
kurios šioms gali prireikti pagal 45 straipsnį.
…
Valstybės narės 130 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kritinėje
situacijoje leidžia kompetentingoms institucijoms perduoti
informaciją Bendrijos centriniams bankams, kai ši informacija yra svarbi jų atitinkamų teisės aktais nustatytų
užduočių, įskaitant pinigų politikos vykdymą, mokėjimo
ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą ir
finansinio stabilumo užtikrinimą, vykdymui.

Pagrindimas – Žr. nuomonės 14, 19 ir 21 dalis
6 pakeitimas
Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 16 dalies a punktas
Direktyvos 2006/48/EB 106 straipsnio 2 dalies c punkto pakeitimas
106 straipsnis

106 straipsnis

2. Pozicijoms nepriskiriamas nė vienas iš šių variantų:

2. Pozicijoms nepriskiriamas nė vienas iš šių variantų:

...

...

c) jei teikiamos pinigų pervedimo arba vertybinių popierių
kliringo ir atsiskaitymo paslaugos klientams – pavėluotos finansinės įplaukos ir kitos dėl klientų veiklos
atsirandančios pozicijos, kurios trunka ne ilgiau už kitą
prekybos dieną.

c) jei teikiamos pinigų pervedimo arba vertybinių popierių
finansinių instrumentų kliringo, ir atsiskaitymo ir
saugojimo paslaugos klientams – pavėluotos finansinės
įplaukos ir kitos dėl klientų veiklos atsirandančios pozicijos, kurios trunka ne ilgiau už kitą prekybos dieną.
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Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

Pagrindimas – Žr. nuomonės 22 dalį

7 pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 21 dalies d punktas
Direktyvos 2006/48/EB 113 straipsnio 4 dalies pakeitimas

113 straipsnis

113 straipsnis

4. Valstybės narės gali visiškai ar iš dalies netaikyti 111
straipsnio 1 dalies šioms pozicijoms:

4. Valstybės narės gali visiškai ar iš dalies netaikyti 111
straipsnio 1 dalies šioms pozicijoms:

…

…

f) turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos ir kitos
pozicijos įstaigoms, su sąlyga, kad šios pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų, netrunka ilgiau už kitą
prekybos dieną ir yra išreikštos tos valstybės narės,
kuri pasinaudoja šia galimybe, valiuta, jei tai nėra euro.

f) turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos ir kitos
pozicijos įstaigoms, su sąlyga, kad šios pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų ir, netrunka ilgiau nei
septynios už kitą prekybos dienos dieną ir yra
išreikštos tos valstybės narės, kuri pasinaudoja šia galimybe, valiuta, jei tai nėra euro.

Pagrindimas – Žr. nuomonės 6–9 dalis

8 pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 1 straipsnio 29 dalis
Direktyvos 2006/48/EB 130 straipsnio 1 dalies pakeitimas

130 straipsnis

130 straipsnis

1. Susidarius kritinei situacijai, įskaitant neigiamus pokyčius finansų rinkose, kuri kelia galimą grėsmę finansinės
sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kurioje
grupės subjektai yra gavę leidimus veiklai arba kurioje
įsteigti sistemai svarbūs filialai, nurodyti 42a straipsnyje,
konsoliduotos priežiūros institucija iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, vadovaudamasi 1 skyriaus
2 skirsniu, įspėja 49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje ir 50
straipsnyje nurodytas institucijas ir praneša visą informaciją,
kuri yra esminė vykdant jų užduotis. Šie įsipareigojimai
taikomi visoms 125 ir 126 straipsniuose nurodytoms
kompetentingoms institucijoms ir 129 straipsnio 1 dalyje
nurodytai kompetentingai institucijai.

1. Susidarius kritinei situacijai, įskaitant neigiamus pokyčius finansų rinkose, kuri kelia galimą grėsmę finansinės
sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kurioje
grupės subjektai yra gavę leidimus veiklai arba kurioje
įsteigti sistemai svarbūs filialai, nurodyti 42a straipsnyje,
konsoliduotos priežiūros institucija iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, vadovaudamasi 1 skyriaus
2 skirsniu, įspėja Europos centrinių bankų sistemos
centrinius bankus ir 49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje
ir 50 straipsnyje nurodytas institucijas ir praneša visą informaciją, kuri yra esminė vykdant jų užduotis. Šie įsipareigojimai taikomi visoms 125 ir 126 straipsniuose nurodytoms
kompetentingoms institucijoms ir 129 straipsnio 1 dalyje
nurodytai kompetentingai institucijai.

49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nurodyta institucija,
sužinojusi apie padėtį, apibūdintą šios dalies pirmoje
pastraipoje, iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma
padaryti, įspėja 125 ir 126 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas.

Europos centrinių bankų sistemos centrinis bankas
49 straipsnio ketvirtoje pastraipoje nurodyta institucija,
sužinojęsusi apie padėtį, apibūdintą šios dalies pirmoje
pastraipoje, iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma
padaryti, įspėja 125 ir 126 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas.
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Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

Kiek įmanoma, kompetentinga institucija ir 49 straipsnio
ketvirtoje pastraipoje nurodyta institucija naudojasi esamais
nustatytais informavimo kanalais.

Kiek įmanoma, kompetentingosa institucijosa ir Europos
centrinių bankų sistemos centrinis bankas 49 straipsnio
ketvirtoje pastraipoje nurodyta institucija naudojasi esamais
nustatytais informavimo kanalais.

Pagrindimas – Žr. nuomonės 19 dalį
(1) Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti. Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas
ECB naujai pasiūlytas tekstas.
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IV
(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

KOMISIJA
Euro kursas (1)
2009 m. balandžio 21 d.
(2009/C 93/04)
1 euro =
Valiuta

USD

JAV doleris

JPY

Japonijos jena

DKK

Danijos krona

GBP

Svaras sterlingas

SEK

Švedijos krona

CHF

Šveicarijos frankas

ISK

Islandijos krona

Valiutos kursas

1,2932
126,82

Valiuta

AUD

Australijos doleris

Valiutos kursas

1,8509

CAD

Kanados doleris

7,4492

HKD

Honkongo doleris

0,88860

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,3347

SGD

Singapūro doleris

1,9493

11,1760
1,5114

KRW

Pietų Korėjos vonas

ZAR

Pietų Afrikos randas

1,6051
10,0223

1 744,00
11,8312

NOK

Norvegijos krona

8,7940

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,8354

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

HRK

Kroatijos kuna

7,3839

CZK

Čekijos krona

27,035

IDR

Indonezijos rupija

EEK

Estijos kronos

15,6466

MYR

Malaizijos ringitas

HUF

Vengrijos forintas

PHP

Filipinų pesas

62,700

LTL

Lietuvos litas

3,4528

RUB

Rusijos rublis

44,1807

LVL

Latvijos latas

0,7093

THB

Tailando batas

45,986

PLN

Lenkijos zlotas

4,4177

BRL

Brazilijos realas

2,9052

RON

Rumunijos lėja

4,2438

MXN

Meksikos pesas

17,3677

TRY

Turkijos lira

2,1511

INR

Indijos rupija

65,2710

300,35

(1) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.

14 063,55
4,7131
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VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI
Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms
įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB)
Nr. 70/2001
(2009/C 93/05)
XA numeris:: XA 432/08

Pagalbos schemos taikymo trukmė: Iki 2014 m. birželio
30 d.

Valstybė narė: Vokietijos Federacinė Respublika

Pagalbos tikslas: Pagal EB sutarties I priedą pagalba teikiama
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, užsiimančioms pirmine
žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus žuvininkystę ir akvakultūrą), skatinant investuoti į pirminę žemės ūkio produktų
gamybą. Investicijos, kuriomis siekiama išsaugoti ir gerinti
gamtinę aplinką arba pagerinti higienos sąlygas ar gyvūnų
apsaugą. Investicijos, kuriomis siekiama pagerinti produkcijos
kokybę (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnis). Reikalavimus atitinkančios išlaidos: a) nekilnojamojo turto statybos,
įsigijimo arba atnaujinimo išlaidos, b) iki įprastos turto vertės
rinkoje atlyginamos mašinų arba įrangos, įskaitant kompiuterių
programinę įrangą, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos
arba c) bendrosios su a) ir b) punktuose nurodytomis išlaidomis
susijusios išlaidos, pavyzdžiui, architektų ir inžinierių paslaugoms, konsultavimui, galimybių analizei. Užtikrinama, kad
pagalba teikiama nepažeidžiant draudimų arba apribojimų,
nustatytų Tarybos reglamentuose, nustatančiuose bendrą rinkos
organizavimą, net jeigu tokie draudimai ir apribojimai skirti tik
Bendrijos paramai.

Pagalbos schemos pavadinimas: Landwirtschaft – Nachhaltigkeit

Teisinis pagrindas:
Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetz für Baden-Württemberg (GBl.)
vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit
dem Programmmerkblatt Landwirtschaft – Nachhaltigkeit.

Pagal pagalbos schemą planuojamos metinės išlaidos arba
bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:
Teikiamos paskolos už mažas palūkanas. Numatyta paskolų
pagalbos suma – 500 tūkst. EUR. Šį skatinamąjį įnašą teikia
Landwirtschaftliche Rentenbank; L-Bank savo skatinamojo įnašo
neteikia.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Daugiausia 20 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Didžiausia vienai įmonei suteiktos
pagalbos suma per trejus ūkinius metus neturi viršyti
400 000 EUR. Pridedant prie kitų valstybės lėšų, skirtų tokioms
pačioms paramos reikalavimus atitinkančioms išlaidoms
kompensuoti, laikomasi Reglamente (EB) Nr. 1857/2006 nurodytų ribų.

Ekonomikos sektorius: Žemės ūkis, vynuogininkystė, sodininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank
Postfach 10 29 43
70025 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Interneto svetainė:
www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit

Kita informacija: –

Įgyvendinimo data: Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006
20 straipsnio 1 dalyje nustatyto laikotarpio, tačiau ne anksčiau
kaip nuo 2009 m. sausio 2 d.
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Pagalbos Nr.: XA 435/08

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Castilla y León (provincia de Salamanca).

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią
pagalbą, pavadinimas: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad
Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

2009 4 22

Ši pagalbos schema atitinka 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių
taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms,
kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, 14 ir 15
straipsnių nuostatas.

Reikalavimus atitinkančia veikla laikoma: dalyvavimas Diputación
organizuojamose mugėse ar mugėse, kuriose dalyvauja Diputación de Salamanca, tyrimai, kurie padėtų pripažinti kokybės
žymas ar pagerinti kokybės žymą turinčių produktų kokybę
bei veikla, skatinanti maisto kokybės gerinimą.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos:

A) Dalyvavimo Diputación organizuojamose mugėse ar mugėse,
kuriose dalyvauja Diputación de Salamanca, išlaidos, susijusios
su:

Teisinis pagrindas:
Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a a las Denominaciones de Origen, Indicaciones
Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía,
Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas
figuras de calidad, anualidad 2009.

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra
įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą
planuojamos metinės išlaidos 2009 m. yra 60 000 EUR (šešiasdešimt tūkstančių eurų).

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausia dotacijos
suma negali viršyti 50 % arba, priklausomai nuo situacijos,
70 % reikalavimus atitinkančių išlaidų arba 12 000 EUR vienam
paraiškos teikėjui.

Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos
numerio paskelbimo Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros
generalinio direktorato interneto svetainėje.

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos
teikimo trukmė: Iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Dotacija siekiama Salamankos provincijoje
skatinti kokybiškų žemės ūkio produktų, kuriems suteikta
kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda, kurie
turi garantijos žymą arba kuriems suteiktas konkrečiame regione
gaminamų rūšinių vynų statusas, gamybą ir prekybą jais.

1. registracijos, vietos ir stendų nuomos, apsaugos, konferencijos rengimo ir dalyvio mokesčiais;

2. leidiniais, kurie susiję su veikla;

3. kelionės išlaidomis.

B) Parama, skirta kompensuoti tyrimų išlaidas, kurios susijusios
su:

1. tyrimais, kurių tikslas – Salamankos provincijoje gaminamų žemės ūkio produktų kokybės žymos (kilmės
vietos nuoroda ir saugoma geografinė nuoroda, garantijos
žyma arba konkrečiame regione gaminamo rūšinio vyno
statusas) kūrimas ir pripažinimas;

2. kitais tyrimais, kurių tikslas – gerinti Salamankos provincijoje gaminamų žemės ūkio produktų, kurie jau turi B.1
punkte minėtas kokybės žymas, kokybę.

C) Parama, skirta gerinti maisto kokybę, kompensuojamos
išlaidos, susijusios su:

1. dalyvavimu nacionalinėse mugėse: vietos ir stendų
nuomos, apsaugos, konferencijos rengimo, dalyvio
mokesčiai, kelionės išlaidos bei su veikla susijusių leidinių
išlaidos;
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2. kokybiškų produktų pateikimu valstybiniu ir provincijos
lygmeniu: kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra
susijusios su įrangos nuoma produkcijos pateikimo
vietoje, kelionės išlaidos ir su šia veikla susijusių leidinių
išlaidos;

C 93/19

Pagalbos Nr.: XA 439/08

Valstybė narė: Italija

Regionas: Provincia autonoma di Bolzano
3. leidiniais, pavyzdžiui, katalogais arba interneto svetainėmis, kuriuose pateikiama informacija apie atitinkamo
regiono arba atitinkamo produkto gamintojus, jei ši
informacija ir jos pateikimas yra neutralūs ir jei visi suinteresuoti gamintojai turi lygias galimybes būti paminėti
šiuose leidiniuose.

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią
pagalbą, pavadinimas: Criteri e modalità relativi alla concessione di aiuti per l'assistenza tecnica in agricoltura

Teisinis pagrindas:
Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkio sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Excma. Diputación Provincial de Salamanca.
C/Felipe Espino no 1
37002 Salamanca
ESPAÑA

Interneto svetainė:
http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/
Denominaciones.pdf

Kita informacija: Ši dotacija suderinama su bet kokia kita
dotacija, pagalba, lėšomis ar pajamomis, skirtomis subsidijuojamai veiklai finansuoti ir kurias gali skirti bet kuri valstybės
ar Europos Sąjungos institucija, viešoji įstaiga, privati ar tarptautinė organizacija. Jei paraiškos teikėjui tuo pačiu tikslu buvo
suteikta kita dotacija, kuri yra nesuderinama su Diputación
teikiama dotacija, taikomas 2006 m. liepos 21 d. Karališkojo
dekreto Nr. 887/2006, kuriuo nustatoma Bendrojo subsidijų
įstatymo įgyvendinimo tvarka, 33 straipsnis.

Tačiau, Diputación suteiktų subsidijų suma nei atskirai, nei kartu
su kita subsidija, pagalba, pajamomis ar kitomis lėšomis negali
būti didesnė nei subsidijuojamos veiklos išlaidos.

Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale
14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra
įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 3 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: 2009 m. sausio 7 d.

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos
teikimo trukmė: 2014 m. birželio 30 d.

Pagalbos tikslas: Teikti techninę pagalbą žemės ūkio sektoriui,
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsniu

Ekonomikos sektorius (-iai): Augalininkystė ir gyvulininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Ripartizione provinciale agricoltura,
Via Brennero, 6
39100 Bolzano
ITALIA

Tinklalapis:
Be to, ši parama yra nesuderinama su jokia kita parama,
pagalba, lėšomis ar pajamomis, skirtomis toms pačioms veiklos,
už kurias Diputación tiesiogiai ar konkurso tvarka skiria išmokas,
išlaidoms kompensuoti.

http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721

Kita informacija: -
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Pagalbos Nr.: XA 440/08
Valstybė narė: Ispanija

2009 4 22

— išlaidos administracijos darbuotojams,
— biuro įrangos, įskaitant kompiuterinę techniką ir programinę
įrangą, įsigijimo išlaidos,

Regionas: Castilla-La Mancha
Pagalbos schemos pavadinimas: Ayudas para la integración
cooperativa sin vinculación patrimonial
Teisinis pagrindas:

— pridėtinės išlaidos, teisiniai ir administraciniai mokesčiai.
Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos
numerio paskelbimo Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo
plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje.

Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:
Orden de 08/06/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de
la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000)
programa 1 cooperativismo agrario
Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La
Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.
Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra
įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Visa suma –
50 000 EUR

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos
teikimo trukmė: 2013 m. gruodžio 31 d.
Pagalbos tikslas: Gamintojų
Nr. 1857/2006 9 straipsnis)

grupės

(Reglamento

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis, gyvulininkystė,
miškininkystė ir žuvininkystė
Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
C/ Pintor Matías Moreno, no 4,
45004 Toledo

Didžiausias pagalbos intensyvumas:
Interneto svetainė:
80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų:
— įmonių mokymų išlaidos,

(EB)

Laikinai: http://www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/
cooperativismo/cooperativismo.htm,
o paskelbus www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3.
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V
(Skelbimai)

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

EUROPOS PERSONALO ATRANKOS TARNYBA (EPSO)
PRANEŠIMAS APIE VIEŠUS KONKURSUS
EPSO/AD/166/09 ir EPSO/AD/167/09
(2009/C 93/06)
Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus
EPSO/AD/166/09
AD 5 kategorijos bulgarų kalbos vertėjų raštu pareigoms
EPSO/AD/167/09
AD 5 kategorijos rumunų kalbos vertėjų raštu pareigoms.
Pranešimas apie konkursą skelbiamas tik bulgarų ir rumunų kalbomis 2009 m. balandžio 22 d. Oficialiajame leidinyje C 93 A.
Išsami informacija skelbiama EPSO interneto svetainėje http://eu-careers.eu.
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PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMU

KOMISIJA
Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Buvusiosios
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės ferosiliciui, peržiūros inicijavimą
(2009/C 93/07)
Komisija gavo prašymą inicijuoti dalinę tarpinę peržiūrą pagal
1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96
dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos
narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas)
11 straipsnio 3 dalį.

1. Prašymas atlikti peržiūrą
Prašymą pateikė eksportuojantis gamintojas iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Silmak DOOEL (toliau –
pareiškėjas).

Prašoma tirti tik pareiškėjo dempingo aspektus.

pagrindu buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir kad šie
pokyčiai yra ilgalaikiai.

Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad nebūtina toliau
taikyti dabartinio lygio priemonių ir taip kompensuoti
dempingo daromą žalą. Palyginus šią pareiškėjo sudarytą
normaliąją vertę su pareiškėjo eksporto į Bendriją kainomis,
paaiškėjo, kad dempingo skirtumas yra gerokai mažesnis nei
priemonės lygis.

Todėl nebūtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurių dydis
buvo pagrįstas anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip
kompensuoti dempingo daromą žalą.

2. Produktas
Nagrinėjamasis produktas – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės ferosilicis (toliau – nagrinėjamasis
produktas), kurio klasifikacinis KN kodas šiuo metu yra
7202 21 00, 7202 29 10 ir 7202 29 90. Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

5. Dempingo nustatymo procedūra
Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra
pakankamai įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros
inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento
11 straipsnio 3 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

3. Galiojančios priemonės
Šiuo metu galiojančios priemonės – tai galutinis antidempingo
muitas, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 172/2008 (2) nustatytas
importuojamam, inter alia, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos kilmės ferosiliciui.

Tyrimu bus nustatyta, ar reikia toliau taikyti, panaikinti arba iš
dalies pakeisti pareiškėjui taikomas priemones.

4. Peržiūros pagrindas
Remiantis 11 straipsnio 3 dalimi, prašymas pagrįstas pareiškėjo
pateiktais prima facie įrodymais, kad pasikeitė aplinkybės, kurių
(1) OL L 56, 1996 3 6, p. 1.
(2) OL L 55, 2008 2 28, p. 6.

Nustačius, kad pareiškėjui taikomas priemones reikėtų panaikinti arba iš dalies pakeisti, gali prireikti koreguoti muito
normą, šiuo metu taikomą nagrinėjamajam produktui, importuojamam bendrovių, kurios nėra konkrečiai paminėtos Reglamento (EB) Nr. 172/2008 1 straipsnyje.
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a) Klausimynai
Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga
tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus pareiškėjui ir nagrinėjamosios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms. Šią
informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų
gauti per šio pranešimo 6 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

C 93/23

macija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime,
klausimyno atsakymus ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių
susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (1)“ grifu, ir
pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas
kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas
„suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:
b) Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas
Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos pareikšti savo
nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją
bei patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per šio pranešimo 6 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N-105 4/92
B-1049 Brussels
Faksas (32-2) 295 65 05

8. Nebendradarbiavimas
Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos
pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl
kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti
per 6 dalies b punkte nustatytą laikotarpį.

6. Terminai
a) Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją.
Norėdamos, kad atliekant tyrimą būtų atsižvelgta į jų
pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie
save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo
šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į
tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą
laikotarpį šalis pranešė apie save.

b) Išklausymas
Per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotosios šalys
gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

7. Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas
Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti
pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip),
būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą,
e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė infor-

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su
būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba
akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento
18 straipsnį teigiamos arba neigiamos išvados gali būti daromos
remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio
reglamento 18 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies
ir remiamasi turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau
palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

9. Tyrimo tvarkaraštis
Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus
baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

10. Asmens duomenų tvarkymas
Pažymima, kad atliekant šį tyrimą gauti asmens duomenys bus
tvarkomi vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens
duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2).
(1) Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL
L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį
ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo
(Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.
(2) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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11. Bylas nagrinėjantis pareigūnas
Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į
gynybą, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis
pareigūnas. Pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas ir prireikus tarpininkauja
sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų gynimui atliekant šį tyrimą, ypač
galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų
nuomonių aiškinimo klausimus. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys
gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje
(http://ec.europa.eu/trade).
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Pranešimo Nr.

Turinys (tęsinys)

V

Puslapis

Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2009/C 93/06

Pranešimas apie viešus konkursus EPSO/AD/166/09 ir EPSO/AD/167/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

2009/C 93/07
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Pranešimas apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės ferosiliciui, peržiūros inicijavimą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2009 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis 1 000 EUR per metus (*)

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

100 EUR per mėnesį (*)

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis 22 oficialiosiomis ES kalbomis 1 200 EUR per metus
kompaktinis diskas
ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

ES oficialusis leidinys, C serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

700 EUR per metus
70 EUR per mėnesį
400 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
kompaktinis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

500 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
kompaktinis diskas, leidžiamas du kartus per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

360 EUR per metus
(30 EUR per mėnesį)

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

(*) Egzempliorių kainos:

iki 32 puslapių:
33–64 puslapiai:
daugiau nei 64 puslapiai:

40 EUR per mėnesį

50 EUR per metus

6 EUR,
12 EUR,
kaina nustatoma kiekvienu atveju.

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame kompaktiniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Oficialiųjų leidinių biuro leidžiamų mokamų leidinių galima įsigyti mūsų pardavimo biuruose. Pardavimo biurų
sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALIŲJŲ LEIDINIŲ BIURAS
L-2985 LIUKSEMBURGAS
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