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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) ECB būtu jāpieņem noteikumi par 

apspriešanos ar sabiedrību un 

ieinteresētajām personām un par 

atsauksmēm, līdzīgi tiem, kas attiecībā uz 

regulatīvo pilnvaru īstenošanu ir minēti 

Iestāžu nolīguma par labāku 

likumdošanas procesu 19. punktā un kas 

paredz, ka ECB pirms sava priekšlikuma 

pieņemšanas ir pienākums atklāti un 

pārredzami apspriesties ar sabiedrību, 

nodrošinot, ka šādas sabiedriskās 

apspriešanas kārtība un termiņi ļauj 

īstenot visplašāko iespējamo līdzdalību, 

un ka tai ir pienākums veicināt plaša 

ieinteresēto personu loka tiešu 

iesaistīšanos šādā apspriešanās procesā, 

cita starpā arī interneta vidē, pienākums 

rezultātus, kas gūti, apspriežoties ar 

sabiedrību un ieinteresētajām personām, 

nekavējoties darīt zināmus Komisijai, 

Eiropas Parlamentam un Padomei un 

pienākums šos rezultātus publicēt. 

Or. en 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas. 

 Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai 

paredzētos uzdevumus, ECB var izstrādāt 

noteikumus, kas piemērojami finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā, 

un arī noteikumus attiecībā uz to, kā 

Savienībā tiek atzītas trešās valstīs 

iedibinātas tīrvērtes sistēmas, ja vien ECB 

šādus noteikumus izstrādā tā, ka ir pilnībā 

ievēroti tiesību akti, kurus Eiropas 

Parlaments un Padome šajā jomā ir 

pieņēmuši, un arī saskaņā ar šādiem 

aktiem apstiprinātie pasākumi, ka 

noteikumi ir šādiem aktiem un 

pasākumiem pilnīgi atbilstoši un ka tie 

jebkurā gadījumā aptver tikai tās 

prasības, ar ko ir nodrošināta iespēja 

pārraudzīt tīrvērtes sistēmas darbību, 

piemēram, ziņošanas prasības vai 

prasības, kuras ir būtiskas, lai novērtētu 

riskus un sistēmas noturību nelabvēlīgos 

tirgus apstākļos. 

 Tās varētu būt arī īpašas Savienības 
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tiesību aktos paredzētas prasības, kas ir 

vajadzīgas, lai rīkotos situācijās, kurās 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēma 

rada nenovēršamu risku, ka tiks nodarīts 

būtisks kaitējums Savienības finanšu 

iestādēm, kritiski svarīgiem Savienības 

tirgiem vai plašākai Savienības finanšu 

sistēmai kopumā, un kas ir prasības tikai 

attiecībā uz likviditāti, norēķiniem, 

nodrošinājumu, sadarbspēju un rezervēm. 

Or. en 

 

 


