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GROZĪJUMI 

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.   1 

Regulas priekšlikums 

-1. apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Skaidrs juridiskais pamats vienota 

noregulējuma mehānisma un Eiropas 

noguldījumu apdrošināšanas sistēmas 

izveidei nozīmē, ka būtu jāizmanto 

Savienības tiesiskais regulējums un 

nebūtu nepieciešams izmantot 

starpvaldību nolīgumus. 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai nodrošinātu paralēlu darbību ar 

VUM un VNM, ENAS jāpiemēro 

iesaistītajām dalībvalstīm. Bankām, kas 

veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kuras 

nepiedalās VUM, ENAS nebūtu jāpiemēro. 

Kamēr uzraudzība dalībvalstī tiek īstenota 

ārpus VUM, šai dalībvalstij būtu jāsaglabā 

atbildība par noguldītāju aizsardzības 

nodrošināšanu pret sekām, ko rada 

kredītiestādes maksātnespēja. Tiklīdz 

dalībvalstis pievienojas VUM, tām 

automātiski būtu jāpiemēro arī ENAS. 

Visbeidzot, ENAS, iespējams, varētu 

paplašināt, piemērojot to visam iekšējam 

tirgum. 

(14) Lai nodrošinātu paralēlu darbību ar 

VUM un VNM, ENAS jāpiemēro 

iesaistītajām dalībvalstīm. Bankām, kas 

veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kuras 

nepiedalās VUM, ENAS nebūtu jāpiemēro. 

Kamēr uzraudzība dalībvalstī tiek īstenota 

ārpus VUM, šai dalībvalstij būtu jāsaglabā 

atbildība par noguldītāju aizsardzības 

nodrošināšanu pret sekām, ko rada 

kredītiestādes maksātnespēja. Tiklīdz 

dalībvalstis pievienojas VUM, tām 

automātiski ir prasība pievienoties banku 

savienības trešajam pīlāram. Tomēr, lai 

nodrošinātu raitu pāreju un neradītu 

nevajadzīgu slogu ENAS pamatā 

esošajiem finansēšanas mehānismiem, ir 

lietderīgi noteikt pārejas pasākumus 

attiecībā uz tādu valstu finansiālo 

līdzdalību, kuras pievienojas ENAS pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā. Šādi pasākumi 
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būtu jāizstrādā, ņemot vērā situāciju 

attiecīgajā dalībvalstī, pienācīgi ņemot 

vērā uzņēmējdarbības ciklu un nesenus 

izmaksāšanas notikumus vai 

noregulējuma finansēšanas darbības, kā 

arī ENAS posmu, kurā tā pievienojas.  
Visbeidzot, ENAS, iespējams, varētu 

paplašināt, piemērojot to visam iekšējam 

tirgum. 

Pamatojums 

Ir svarīgi ņemt vērā posmu, kurā valstis pievienosies, lai lemtu par pārejas pasākumiem, kas 

jānosaka attiecībā uz finanšu līdzdalību ENAS, pienācīgi ņemot vērā nosacījumus, piemēram, 

uzņēmējdarbības ciklu, kā arī nesenus izmaksāšanas notikumus vai noregulējuma 

finansēšanas darbības. 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus iekšējā tirgū 

kopumā, šī regula ir saskaņota ar Direktīvu 

2014/49/ES. Tā papildina minētās 

direktīvas noteikumus un principus, lai 

nodrošinātu pienācīgu ENAS darbību un 

pienācīga finansējuma pieejamību šai 

sistēmai. Tādēļ materiālās tiesības par 

noguldījumu garantijām, kas piemērojamas 

ENAS ietvaros, būs saskanīgas ar tiesībām, 

ko piemēro dalībvalstu NGS vai izraudzītās 

iestādes neiesaistītajās dalībvalstīs un kas 

saskaņotas ar Direktīvu 2014/49/ES. 

(15) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus iekšējā tirgū 

kopumā, šī regula ir saskaņota ar Direktīvu 

2014/49/ES. Tā papildina minētās 

direktīvas noteikumus un principus, lai 

nodrošinātu pienācīgu ENAS darbību un 

pienācīga finansējuma pieejamību šai 

sistēmai. ENAS galvenais mērķis ir 

veicināt efektīvu noguldījumu garantiju 

sistēmu, lai aizsargātu noguldītājus pret 

noguldījumu nepieejamības sekām. Tās 

mērķis ir nodrošināt vienādu aizsardzības 

līmeni visiem to kredītiestāžu 

noguldītājiem, kuras ir piesaistītas 

iesaistītajām NGS. Tādēļ materiālās 

tiesības par noguldījumu garantijām, kas 

piemērojamas ENAS ietvaros, būs 

saskanīgas ar tiesībām, ko piemēro 

dalībvalstu NGS vai izraudzītās iestādes 

neiesaistītajās dalībvalstīs un kas 

saskaņotas ar Direktīvu 2014/49/ES. 

 



 

AD\1121911LV.docx 5/18 PE592.152v03-00 

 LV 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a  Ja ECB un dalībvalsts, kuras 

naudas vienība nav euro, izveido ciešo 

sadarbību saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1024/2013 7. pantu, Valde trīs mēnešu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas par ciešās 

sadarbības izveidošanu, vienojoties ar 

minēto dalībvalsti, lemj par detalizētu 

kārtību un visiem piemērojamiem 

nosacījumiem attiecībā uz to, kā uz NAF 

pārskaita iemaksas, ko attiecīgajā 

dalībvalstī oficiāli atzītajās NGS ir 

iemaksājušas šīm NGS piesaistītās 

kredītiestādes un kas šajās NGS uzkrātas 

kopš šīs regulas spēkā stāšanās, ievērojot 

41.j pantā noteikto finansēšanas līniju, 

vai iepriekš definētu daļu no tām;  

 nosakot detalizētus noteikumus par 

pārskaitāmo summu aprēķināšanu un to 

pārskaitīšanas grafiku, pienācīgu 

uzmanību velta tam, lai nodrošinātu raitu 

pāreju no attiecīgajā dalībvalstī atzītām 

NGS uz ENAS, ņemot vērā arī ENAS 

posmu, kurā dalībvalsts pievienojas 

sistēmai, kā arī apstākļus, piemēram, tās 

pašreizējo uzņēmējdarbības ciklu un 

nesenos izmaksāšanas notikumus vai 

noregulējuma finansēšanas darbības.  

Pamatojums 

Gadījumā, ja starp ECB un dalībvalsti ir izveidota cieša sadarbība, uz šo dalībvalsti 

attieksies visi banku savienības pīlāri, tostarp ENAS. Lai nodrošinātu raitu pāreju no NGS uz 

ENAS, būtu jānosaka pakāpeniska pieeja, ņemot vērā valsts ekonomiskās īpašības, valsts 

NGS sistēmu un to ENAS posmu, kurā ir izveidota cieša sadarbība. Šā panta noteikumi 

kopumā atspoguļo noteikumus, ko piemēro ciešas sadarbības izbeigšanas gadījumā. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

Regula Nr. 806/2014 

34. pants – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (9a) regulas 34. panta 5. punktu aizstāj 

ar šādu: 

“5. Valde, ECB, valstu kompetentās 

iestādes un valstu noregulējuma iestādes 

var sagatavot saprašanās memorandu, kurā 

iekļauta procedūra informācijas apmaiņai. 

Informācijas apmaiņu starp Valdi, ECB, 

valstu kompetentajām iestādēm un valstu 

noregulējuma iestādēm nav uzskatāma par 

dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu.” 

“5. Valde, ECB, valstu kompetentās 

iestādes, valstu noregulējuma iestādes un 

valstu izraudzītās iestādes, kas paredzētas 

Direktīvā 2014/59/ES, var sagatavot 

saprašanās memorandu, kurā iekļauta 

procedūra informācijas apmaiņai. 

Informācijas apmaiņa starp Valdi, ECB, 

valstu kompetentajām iestādēm, valstu 

noregulējuma iestādēm un valstu 

izraudzītajām iestādēm, kas paredzētas 

Direktīvā 2014/59/ES, nav uzskatāma par 

dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu. ”; 

Pamatojums 

Šīs klauzulas mērķis ir grozīt Regulas (ES) Nr. 806/2014 34. pantu, lai valstu izraudzītās 

iestādes, kas paredzētas Direktīvā 2014/59/ES, iekļautu starp iestādēm, kurām ir skaidri 

atļauts sagatavot saprašanās memorandu par informācijas apmaiņu, tādējādi nodrošinot, ka 

jebkurai šādai informācijas apmaiņai ir pienācīgs juridiskais pamats un ka tā nav uzskatāma 

par dienesta noslēpuma prasību pārkāpumu. 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Diskvalifikācija no ENAS seguma Procedūra diskvalifikācijai no ENAS 

seguma 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 
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koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  ENAS nesedz iesaistīto NGS 

pārapdrošināšanas, kopapdrošināšanas 

vai pilnas apdrošināšanas posmā, ja 

Komisija, darbojoties pēc savas iniciatīvas 

vai Valdes vai iesaistītās dalībvalsts 

lūguma, nolemj un attiecīgi informē Valdi, 

ka ir konstatēts vismaz viens no turpmāk 

minētajiem diskvalifikācijas 

nosacījumiem: 

1.  ENAS nesedz iesaistīto NGS, ja 

Komisija, darbojoties pēc savas iniciatīvas 

vai Valdes vai iesaistītās dalībvalsts 

lūguma, uzsāk un pabeidz diskvalifikācijas 

procedūru. Šādu procedūru var uzsākt, ja 

Komisija uzskata, ka ir konstatēts kāds no 

turpmāk minētajiem gadījumiem: 

(a)  iesaistītā NGS nav izpildījusi 

pienākumus, kas paredzēti šajā regulā vai 

Direktīvas 2014/49/ES 4., 6., 7. vai 10. 

pantā; 

(a)  iesaistītā NGS nav izpildījusi 

pienākumus, kas paredzēti šajā regulā vai 

Direktīvas 2014/49/ES 4., 6., 7. vai 

10. pantā; 

(b)  iesaistītā NGS, attiecīgā 

administratīvā iestāde Direktīvas 

2014/49/ES 3. panta nozīmē vai jebkura 

cita iesaistītā iestāde attiecīgajā dalībvalstī 

attiecībā uz konkrēto ENAS seguma 

pieprasījumu ir rīkojusies pretrunā ar 

lojālas sadarbības principu, kas paredzēts 

Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. 

punktā. 

(b)  iesaistītā NGS, attiecīgā 

administratīvā iestāde Direktīvas 

2014/49/ES 3. panta nozīmē vai jebkura 

cita iesaistītā iestāde attiecīgajā dalībvalstī 

attiecībā uz konkrēto ENAS seguma 

pieprasījumu ir rīkojusies pretrunā ar 

lojālas sadarbības principu, kas paredzēts 

Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. 

punktā. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

Grozījums Nr.   8 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Valde pastāvīgi uzrauga, vai ir 

noticis kāds no 1. punkta a) vai b) 

apakšpunktā paredzētajiem gadījumiem. 

Ja tā konstatē, ka kāds no šiem 

gadījumiem ir noticis, tā tūlīt par to 

informē Komisiju. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Ja iesaistītā NGS jau ir saņēmusi 

finansējumu, kad tiek konstatēts vismaz 

viens no 1. punktā minētajiem 

diskvalifikācijas nosacījumiem attiecībā uz 

izmaksāšanas notikumu vai līdzekļu 

izmantošanu noregulējumam, Komisija var 

lūgt pilnībā vai daļēji atmaksāt šo 

finansējumu NAF. 

2.  Ja Komisija uzskata, ka vismaz 

viens no diskvalifikācijas nosacījumiem ir 

izpildīts, tā iesniedz oficiāla paziņojuma 

vēstuli NGS un iesaistītās dalībvalsts 

izraudzītajai iestādei Direktīvas 

2014/49/ES 2. panta 18. punkta nozīmē, kā 

arī valsts kompetentajai iestādei vai 

iestādēm. Tā arī informē attiecīgo 

dalībvalsti vai dalībvalstis. Šajā vēstulē 

izklāsta iemeslus, kāpēc Komisija uzskata, 

ka var tikt uzsākta diskvalifikācijas 

procedūru, kā noteikts 1. punktā. Divu 

mēnešu laikā pēc šāda oficiāla 

paziņojuma saņemšanas izraudzītā iestāde 

ciešā sadarbībā ar attiecīgo NGS un valsts 

kompetento iestādi iesniedz Komisijai 

savus apsvērumus. Tā veic tūlītējus 

koriģējošus pasākumus, lai novērstu 

konstatētos trūkumus un nodrošinātu, ka 

iemesli 1. punktā minētās diskvalifikācijas 

procedūras uzsākšanai vairs nav spēkā. 

Atbildē tā detalizēti izklāsta pasākumus, 

ko tā plāno veikt, lai sasniegtu šo mērķi.  
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Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a  Ja Komisija pēc atbildes 

izvērtēšanas un apspriešanās ar Valdi 

uzskata, ka nav saņēmusi pietiekamas 

garantijas, lai novērstu oficiāla 

paziņojuma vēstulē paustās bažas, tā var 

piemērot naudassodus saskaņā ar 

7. punktu. Tā var arī nosūtīt NGS, 

iesaistītās dalībvalsts izraudzītajai iestādei 

un valsts kompetentajai iestādei 

argumentētu atzinumu, pieprasot tām 

saprātīgā termiņā nodrošināt, lai 

diskvalifikācijas procedūras uzsākšanas 

pamats, kā minēts 1. punktā, vairs nebūtu 

spēkā.  

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b  Naudassodus, kas minēti 

2.a punktā, nepiemēro, ja saistību 

neievērošanu izraisīja vienīgi darbība, ko 

veica attiecīgā administratīvā iestāde vai 

jebkura cita attiecīgo dalībvalstu attiecīgā 

iestāde, kā minēts 1. punkta 

b) apakšpunktā. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c  Ja termiņā, kas noteikts 

argumentētajā atzinumā, NGS vai 

izraudzītā valsts iestāde joprojām nav 

panākusi atbilstību, Komisija var noslēgt 

diskvalifikācijas procedūru, pieņemot 

galīgo lēmumu par diskvalifikāciju no 

ENAS seguma. Tā nekavējoties informē 

Eiropas Parlamentu, attiecīgo dalībvalsti 

vai attiecīgās dalībvalstis un Valdi par šo 

lēmumu. 
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Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.d  Komisija jebkurā posmā var 

oficiāli nolemt izbeigt diskvalifikācijas 

procedūru, ja tā secina, ka NGS vai 

izraudzītā valsts iestāde ir apmierinoši 

novērsusi neatbilstību un neviens no 

diskvalifikācijas nosacījumiem vairs nav 

spēkā. Tā informē Eiropas Parlamentu, 

attiecīgo dalībvalsti vai attiecīgās 

dalībvalstis un Valdi par šo lēmumu. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.e  Ja iesaistītā NGS jau ir saņēmusi 

finansējumu, kad tiek konstatēts vismaz 
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viens no 1. punktā minētajiem 

diskvalifikācijas nosacījumiem attiecībā 

uz izmaksāšanas notikumu vai līdzekļu 

izmantošanu noregulējumam, Komisija 

pēc diskvalifikācijas procedūras 

pabeigšanas var lūgt pilnībā vai daļēji 

atmaksāt šo finansējumu NAF. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 

pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.i pants – 2.f punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.f  Komisija pēc apspriešanās ar EBI 

pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 

93. pantu, lai papildinātu šo regulu, 

nosakot detalizētus noteikumus par 

metodiku, procedūru un nosacījumiem 

attiecībā uz: 

 (a)  to, kā piemēro 2.a punktā minētos 

naudassodus, ievērojot attiecīgos 

noteikumus Līgumā par Eiropas 

Savienības darbību, un 

 (b)  to, kā atmaksā līdzekļus, kas 

savākti no diskvalificētajai NGS 

piesaistītajām kredītiestādēm, šai NGS pēc 

diskvalifikācijas procedūras noslēgšanas. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un ņemot vērā diskvalifikācijas plašo ietekmi uz banku 

sektoru dalībvalstī, diskvalifikācijas procedūru ir nepieciešams noteikt detalizētāk. Tas ietver 

pārkāpuma novērtēšanu, ko veic Komisija, un iespēju NGS un valsts iestādēm veikt 

koriģējošus pasākumus. Pilnīga diskvalifikācija būtu jāapsver tikai tad, ja tas ir samērīgi 
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pārkāpumam, un to vajadzētu piemērot tad, ja nav izdevies iepriekš noteiktajos termiņos 

īstenot pagaidu izpildes darbības. Mazāku pārkāpumu gadījumā var uzlikt naudassodu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

41.j pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2)  Komisija, apspriežoties ar Valdi, 

var atļaut atkāpi no 1. punktā minētajām 

prasībām, ja ir pienācīgi pamatoti iemesli, 

kas saistīti ar uzņēmējdarbības ciklu 

attiecīgajā dalībvalstī, prociklisko iemaksu 

iespējamo ietekmi vai izmaksāšanas 

notikumu, kas iestājies valsts līmenī. Šīm 

atkāpēm jābūt pagaidu rakstura, un tām var 

izvirzīt vairākus nosacījumus. 

(2) Komisija, apspriežoties ar Valdi, 

var atļaut atkāpi no 1. punktā minētajām 

prasībām, ja ir pienācīgi pamatoti iemesli, 

kas saistīti ar uzņēmējdarbības ciklu 

attiecīgajā dalībvalstī, prociklisko iemaksu 

iespējamo ietekmi vai izmaksāšanas 

notikumu, kas iestājies valsts līmenī, vai 

noregulējuma darbības finansēšanu. Tā 

informē Eiropas Parlamentu par nodomu 

piešķirt atkāpi un attiecīgā gadījumā 

iesniedz Valdes atzinumu. Šīm atkāpēm 

jābūt pagaidu rakstura, un tām var izvirzīt 

vairākus nosacījumus. To izstrādē jāņem 

vērā attiecīgās dalībvalsts ekonomiskā un 

finansiālā situācija, tās NGS sistēmas 

finansiālā stiprība un ENAS posms, kurā 

tā pievienojas.  

Pamatojums 

Ir svarīgi ņemt vērā posmu, kurā valstis pievienosies, lai lemtu par pārejas pasākumiem, kas 

jānosaka attiecībā uz finanšu līdzdalību ENAS, tostarp tad, ja tiek piešķirta atkāpe no 

finansēšanas līnijas, pienācīgi ņemot vērā nosacījumus, piemēram, uzņēmējdarbības ciklu, kā 

arī nesenus izmaksāšanas notikumus vai noregulējuma finansēšanas darbības. EP būtu 

jāsaņem informācija par šādas atkāpes piešķiršanu un jāsaņem Valdes atzinums, ja tāds ir 

pieņemts. 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 21. punkts 

Regula Nr. 806/2014 

51. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Valde kopīgā plenārsesijā rīko 

vismaz divas kārtējās sanāksmes gadā. 

Papildus tam tā sapulcējas arī pēc 

priekšsēdētāja iniciatīvas vai vismaz vienas 

trešdaļas locekļu pieprasījuma. Komisijas 

pārstāvis var pieprasīt priekšsēdētājam 

sasaukt Valdes kopīgās plenārsesijas vai 

attiecīgi VNM vai ENAS plenārsesijas 

sanāksmi. Ja priekšsēdētājs pienācīgā laikā 

sanāksmi nesasauc, viņš rakstiski sniedz 

paskaidrojumu par to, kādēļ tas netika 

darīts.  

2. Valde kopīgā plenārsesijā rīko 

vismaz divas kārtējās sanāksmes gadā. 

Papildus tam tā sapulcējas arī pēc 

priekšsēdētāja iniciatīvas vai vismaz vienas 

trešdaļas locekļu pieprasījuma. Komisijas 

pārstāvis vai ECB pārstāvis var pieprasīt 

priekšsēdētājam sasaukt Valdes kopīgās 

plenārsesijas vai attiecīgi VNM vai ENAS 

plenārsesijas sanāksmi. Ja priekšsēdētājs 

pienācīgā laikā sanāksmi nesasauc, viņš 

rakstiski sniedz paskaidrojumu par to, 

kādēļ tas netika darīts.  

Pamatojums 

Ņemot vērā ECB zināšanas un ECB pārstāvja kā pastāvīgā novērotāja klātbūtni Valdes 

izpildsesijās un plenārsesijās līdz ar Komisijas pārstāvi un ar vienādām tiesībām piedalīties 

debatēs un piekļūt dokumentiem kā šim pārstāvim, šķiet pamatoti ECB pārstāvim paredzēt 

tiesības pieprasīt sasaukt Valdes ārkārtas sesijas, tādējādi atspoguļojot Komisijas pārstāvim 

paredzētās tiesības. 

 

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 33.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 806/2014 

67. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (33a) regulas 67. pantā iekļauj 

4.a punktu: 

 “4.a Visus Nolīguma noteikumus, kas 

nepieciešami VNM pienācīgai darbībai, 

iekļauj šajā regulā divu gadu laikā pēc tās 

stāšanās spēkā.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 
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Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa– 39. punkts – a apakšpunkts 

Regula Nr. 806/2014 

93. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.  Šīs regulas 19. panta 8. punktā, 65. 

panta 5. punktā, 69. panta 5. punktā, 71. 

panta 3. punktā, 74.b panta 5. punktā, 74.c 

panta 5. punktā, 74.d panta 4. punktā un 

75. panta 4. punktā minēto pilnvaru 

deleģējumu piešķir uz nenoteiktu laiku, 

sākot no 99. pantā minētajiem attiecīgajiem 

datumiem. 

2.  Šīs regulas 19. panta 8. punktā, 

41.i panta 2.f punktā, 65. panta 5. punktā, 

69. panta 5. punktā, 71. panta 3. punktā, 

74.b panta 5. punktā, 74.c panta 5. punktā, 

74.d panta 4. punktā un 75. panta 4. punktā 

minēto pilnvaru deleģējumu piešķir uz 

nenoteiktu laiku, sākot no 99. pantā 

minētajiem attiecīgajiem datumiem. 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar noteikumiem, kas paredzēti 15. grozījumā. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 39. punkts – b apakšpunkts 

Regula Nr. 806/2014 

93. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4.  Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 19. panta 8. 

punktā, 65. panta 5. punktā, 69. panta 5. 

punktā, 71. panta 3. punktā, 74.b panta 5. 

punktā, 74.c panta 5. punktā, 74.d panta 4. 

punktā un 75. panta 4. punktā minēto 

pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

4.  Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 19. panta 

8. punktā, 41.i panta 2.f punktā, 65. panta 

5. punktā, 69. panta 5. punktā, 71. panta 

3. punktā, 74.b panta 5. punktā, 74.c panta 

5. punktā, 74.d panta 4. punktā un 

75. panta 4. punktā minēto pilnvaru 

deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 
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Pamatojums 

Grozījums saistīts ar noteikumiem, kas paredzēti 15. grozījumā. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 39. punkts – c apakšpunkts 

Regula Nr. 806/2014 

93. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.  Saskaņā ar 19. panta 8. punktu, 65. 

panta 5. punktu, 69. panta 5. punktu, 71. 

panta 3. punktu, 74.b panta 5. punktu, 74.c 

panta 5. punktu, 74.d panta 4. punktu un 

75. panta 4. punktu pieņemts deleģētais 

akts stājas spēkā tikai tad, ja triju mēnešu 

laikā no dienas, kad minētais akts paziņots 

Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 

gan Padome ir informējuši Komisiju par 

savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 

mēnešiem. 

6.  Saskaņā ar 19. panta 8. punktu, 

41.i panta 2.f punktu,65. panta 5. punktu, 

69. panta 5. punktu, 71. panta 3. punktu, 

74.b panta 5. punktu, 74.c panta 5. punktu, 

74.d panta 4. punktu un 75. panta 4. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja triju mēnešu laikā no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par trim mēnešiem. 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar noteikumiem, kas paredzēti 15. grozījumā. 
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