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Grozījums Nr. 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES8 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 575/20139 ir pielāgota, reaģējot uz 
finanšu krīzi, kas sākās 2007.–2008. gadā. 
Minētie juridiskie pasākumi ir būtiski 
palīdzējuši stiprināt finanšu sistēmu 
Savienībā un padarījuši iestādes 
noturīgākas pret iespējamiem 
turpmākajiem satricinājumiem. Lai arī 
minētie pasākumi ir ļoti visaptveroši, tie 
nenovērsa visas konstatētās nepilnības, kas 
ietekmē iestādes. Turklāt dažiem no 
sākotnēji ierosinātajiem pasākumiem ir 
piemērotas pārskatīšanas klauzulas, vai tie 
nav bijuši pietiekami konkrēti, lai tos 
varētu vienmērīgi īstenot.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2013/36/ES8 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 575/20139 ir pielāgota, reaģējot uz 
finanšu krīzi, kas sākās 2007.–2008. gadā. 
Minētie juridiskie pasākumi ir būtiski 
palīdzējuši stiprināt finanšu sistēmu 
Savienībā un padarījuši iestādes 
noturīgākas pret iespējamiem 
turpmākajiem satricinājumiem. Lai arī 
minētie pasākumi ir ļoti visaptveroši, tie 
nenovērsa visas konstatētās nepilnības, kas 
ietekmē iestādes. Noguldījumu 
pieņemšana būtu jānodala no riskantās 
banku darbības daļas, vai arī darījumus, 
ko bankas veic uz sava rēķina, vai citus 
augstas riska pakāpes tirdzniecības 
darījumus tām bija jānodod atsevišķai 
struktūrai gadījumos, kuros šādi darījumi 
sasniedza ievērojamu daļu no bankas 
kopējās darbības. Ja riskantie darījumi 
būtu īstenoti atsevišķas struktūras 
ietvaros, tie vairs netiktu atbalstīti, 
izmantojot noguldījumus. Turklāt dažiem 
no sākotnēji ierosinātajiem pasākumiem ir 
piemērotas pārskatīšanas klauzulas, vai tie 
nav bijuši pietiekami konkrēti, lai tos 
varētu vienmērīgi īstenot.

__________________ __________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES 
par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un 
kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko 
groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES 
par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un 
kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko 
groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK 
(OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Regula (ES) 
Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Regula (ES) 
Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām 
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attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 
27.6.2013., 1. lpp.).

attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām, un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 
27.6.2013., 1. lpp.).

Or. fi

Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Viena no galvenajām mācībām, 
kas ir gūta no finanšu krīzes Eiropā, bija 
tās iestāžu sistēmas un politikas satvara 
nepietiekama spēja novērst un risināt 
nelīdzsvarotību ES. Ņemot vērā nesenās 
iestāžu pārmaiņas Eiropas Savienībā, ir 
uzdots veikt visaptverošu 
makroprudenciālās politikas satvara 
pārskatīšanu. Ir svarīgi racionalizēt 
mehānismu darbības koordinēšanai starp 
iestādēm, vienkāršot makroprudenciālās 
politikas instrumentus un paplašināt 
makroprudenciālo instrumentu klāstu, lai 
nodrošinātu, ka iestādes savlaicīgi un 
efektīvi spēj novērst sistēmiskos riskus. 
Veicot izmaiņas tiesību aktos, cita starpā 
būtu jāpārskata arī attiecīgās ES līmeņa 
un dalībvalstu makroprudenciālo iestāžu 
pilnvaras, stingrāk nodalot to pienākumus 
risku novērtēšanas un politikas 
veidošanas jomās, tostarp arī starpiestāžu 
koordinācijas un ziņošanas procedūras. 
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai 
(ESRK) būtu jāuzņemas nozīmīga loma 
makroprudenciālo pasākumu 
koordinēšanā, kā arī informācijas 
izplatīšanā par dalībvalstīs plānotajiem 
makroprudenciālajiem pasākumiem, 
proti, pieņemto makroprudenciālo 
pasākumu publicēšanā tās tīmekļa vietnē 
un informācijas apmaiņā starp iestādēm 
pēc plānoto makroprudenciālo pasākumu 
paziņošanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kredītiestādes regulējums un 
uzraudzība, kā arī atbilstīgās pašu 
kapitāla prasības un ziņošanas prasības 
būtu arī turpmāk jāpakārto tikai 
kredītiestādes pamatriskam. Nav jāņem 
vērā neatbilstīgi kritēriji, piemēram, vides 
vai sociālās politikas apsvērumi, nosakot 
pašu kapitāla prasības, kā arī atbilstīgās 
ziņošanas prasības šajās jomās.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) LESD 157. pants paredz ievērot 
principu, ka vīrieši un sievietes par 
vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 
vienādu darba samaksu. Kredītiestādēm 
un investīciju brokeru sabiedrībām tas ir 
konsekventi jāievēro. Tādēļ tām ir 
uzskatāmi jāapliecina, ka to atalgojuma 
politika ir dzimumneitrāla.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kompetento iestāžu noteiktie pašu 
kapitāla palielinājumi būtu jānosaka 
attiecībā uz iestādes konkrēto situāciju un 
tiem vajadzētu būt pienācīgi pamatotiem. 
Minētās prasības nebūtu jāizmanto, lai 
novērstu makroprudenciālus riskus, un 
tās būtu jāizklāsta pašu kapitāla prasību 
uzskaitījumā virs minimālās pašu kapitāla 
prasības un zem apvienoto rezervju 
prasības.

(9) Kompetento iestāžu noteiktie pašu 
kapitāla palielinājumi būtu jānosaka 
attiecībā uz iestādes konkrēto situāciju un 
tiem vajadzētu būt pienācīgi pamatotiem. 
Minētās prasības būtu jāizklāsta pašu 
kapitāla prasību uzskaitījumā virs 
minimālās pašu kapitāla prasības un zem 
apvienoto rezervju prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pienācīgi kapitalizētas iestādes 
veicina ekonomikas izaugsmi, nevis to 
kavē. Būtiskus risku samazinājumus būs 
iespējams panākt tikai tad, ja atsevišķas 
iestādes vairs nevarēs radīt sistēmisku 
apdraudējumu Savienības vai dalībvalstu 
ekonomikai un ja būs iespējama bankrota 
sistemātiska norise, neveicot zaudējumu 
sabiedriskošanu. Tādēļ ir pareizi 
palielināt kapitāla rezervju apmēru 
iestādēm, kuras ir klasificētas kā "citas 
sistēmiski nozīmīgas iestādes (C-SNI)" un
"globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes 
(G-SNI)", lai šādu iestāžu īpašnieki spētu 
absorbēt varbūtējos zaudējumus, kas tām 
varētu rasties.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Riski, kas saistīti ar iestādes 
sistēmisko nozīmi, jāņem vērā ne tikai 
attiecībā uz kapitāla rezervēm, bet arī uz 
sviras rādītāja aprēķināšanu saskaņā ar 
Bāzeles komitejas lēmumu par globālu 
sistēmiski nozīmīgu banku rezervju 
noteikšanu. Tāpēc būtu jāievieš globālu 
sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) sviras 
rādītāja korekcija 50 % apmērā no G-SNI 
noteiktās riska svērtās augstākas 
zaudējumu absorbcijas spējas.

Or. en

Pamatojums

Bāzeles komiteja ir izdevusi tās pamatnostādņu galīgo variantu par sviras rādītāja 
piemērošanu G-SNI. Tajos ir norādīts, ka papildu prasības sviras rādītājam būtu jāpiemēro 
tikai G-SNI, bet ne C-SNI. Nav iemesla, lai ES Bāzeles prasības piemērotu plašāk nekā to 
paredz vienošanās pašā Bāzeles komitejā, jo ES galvenokārt stingri aizstāv uz risku balstītu, 
nevis tikai atsevišķa sviras rādītāja prasību noteikšanu.

Grozījums Nr. 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Iestādes darbojas tādu regulatīvo 
prasību un standartu ietvaros, kuru 
mērķis ir nodrošināt privāto klientu un 
patērētāju aizsardzību, vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus vienotajā tirgū, 
cilvēktiesību aizsardzību, fiskālo 
taisnīgumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
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legalizācijas novēršanu. Šo prasību un 
standartu neievērošana iestādēs ne tikai 
rada nelabvēlīgas sociālās sekas, bet var 
arī ietekmēt šo iestāžu kapitāla prasības 
un varbūtēji pat to vispārējo finansiālo 
stabilitāti. Tāpēc kredītiestāžu darbības 
atbilstība būtu jānodala kā atsevišķs 
operacionālā riska rādītājs un 
jānodrošina, ka iestādes atbilstīgi nosaka, 
novērtē un uzrauga šo risku iestādes 
iekšējā kapitāla kontekstā. Jānosaka arī, 
ka iestādes, kuras uzrauga atbilstību 
regulējumam darījumdarbības, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas, patērētāju aizsardzības, 
konkurences un citās jomās, informāciju 
par kredītiestāžu pārkāpumu izmeklēšanu 
nekavējoties paziņo kompetentajām 
iestādēm, kas ir atbildīgas par 
kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Darbības neatbilstība ir jānodala kā atsevišķs operacionālā riska rādītājs un tāpēc ir 
jāpievieno jauns 85.a pants par darbības atbilstības risku.

Grozījums Nr. 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Krīzes apstākļos ne tikai atklājās, 
ka daudzu iestāžu kapitāla apjoms ir 
būtiski nepietiekams, bet desmit gadus pēc 
tās joprojām ir nopietnas bažas par 
iestāžu darbībā izmantoto tādu pieeju 
uzticamību un pārlieku lielo mainību, ko 
tās piemēro savu kapitāla prasību 
noteikšanai attiecībā uz dažādiem tirgus 
riska un kredītriska darījumiem, un šādas 
bažas cita starpā ir paudusi BCBS, VUM, 
kā arī EBI pēc salīdzinošās novērtēšanas 
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pasākumiem, kas tika veikti saskaņā ar šīs 
direktīvas 78. pantu. Lai nodrošinātu 
finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī iestāžu 
uzticamību uzraudzītāju, investoru, 
klientu un sadarbības partneru vidū un 
plašākā sabiedrībā, ir būtiski svarīgi, lai 
pēc iespējas ātri tiktu veikti pasākumi šo 
bažu kliedēšanai. Viens no šiem 
pasākumiem ir konkrētu, šajā direktīvā 
noteikto pilnvaru piešķiršana 
kompetentajām iestādēm veikt korektīvas 
darbības, piemēram, ieviest reizinātājus 
modeļu piemērošanas rezultātiem, 
standartizētas modeļu minimālās 
robežvērtības, moratoriju izmaiņām 
modeļos un atklāt informāciju par 
atšķirībām standartizētas un iekšējās 
pieejas piemērošanā tiem pašiem riska 
darījumiem. Tomēr vidējā termiņā būtu 
jāreformē viss kapitāla pietiekamības 
regulējums, lai nodrošinātu ticamu 
uzraudzības atbalstu gan attiecībā uz 
iestāžu iekšējo modeļu datu ievadi, gan 
iegūtajiem rezultātiem, ņemot vērā visus 
riskus, ko rada iekšējās pieejas 
izmantošana, un vajadzības gadījumā 
pilnībā jāatceļ iespēja izmantot iekšējo
pieeju gadījumos, kuros gandrīz vai vispār 
nav pamata uzskatīt, ka tās izmantošana 
var sniegt labākus rezultātus nekā 
standartizētas pieejas izmantošana. Šajā 
saistībā Komisijai būtu jāapsver tāda 
tiesību akta priekšlikumu izstrāde, kas 
ļautu pēc iespējas ātri ieviest šādus 
aizsargmehānismus, nodrošinot iespēju 
vajadzības gadījumā integrēt tās 
priekšlikumā attiecīgās izmaiņas šajā 
jomā piemērojamajos starptautiskajos 
standartos pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sniegtu norādes 
kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
situācijām, kurās būtu jānosaka konkrētai 
iestādei piemērojami kapitāla 
palielinājumi, Komisija būtu jāpilnvaro 
pieņemt regulatīvos tehniskos standartus 
attiecībā uz to, kā būtu jāmēra riski vai 
risku elementi, kas nav ietverti vai kas ir 
nepietiekami ietverti pašu kapitāla 
prasībās, kuras izklāstītas Regulā (ES) 
Nr. 575/2013, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2009/138/EK 
(Maksātspēja II), ar ko saskaņo 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām piemērojamos noteikumus, 
tika ieviesti grozījumi, kuru mērķis ir 
nodrošināt finansiālo stabilitāti un 
pietiekamu kapitālu tādu centienu 
ietvaros, kas tiek īstenoti, lai izpildītu 
tirgus stabilizēšanas pamatmērķi. Taču ir 
jāņem vērā, ka dalībvalstīs ir 
apdrošināšanas sabiedrības, kuru akcijas 
tiek kotētas regulētos vērtspapīru tirgos, 
ko kontrolē šo dalībvalstu kompetentās 
uzraudzības iestādes, un kuras 
apdrošināšanas darbību veic saskaņā ar 
zema riska pakāpes uzņēmējdarbības 
modeli, kas paredz tikai nelielas finanšu 
sviras izmantošanu (ne lielāku par 
5 reizēm), zemas pakāpes riska 
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uzņemšanos investīciju jomā un augstu 
no pamatdarbības gūtās peļņas īpatsvaru; 
tādēļ šādu uzņēmumu riska profils ir 
ierobežotāks nekā līdzīgām iestādēm, 
kurās izmanto plašu uzņēmējdarbības, 
tostarp finansiālās darbības, modeļu 
klāstu. Ir novērots, ka Eiropas Savienībā 
apdrošināšanas sabiedrības ir mazāk 
pakļautas sistēmiskam riskam arī tādēļ, 
ka to investīciju politika ir piesardzīgāka 
un ka finanšu un tirgus krīzes sekas, kuru 
dēļ pēc 2008. gada pasliktinājās finanšu 
iestāžu peļņas vai zaudējumu aprēķinu 
rādītāji, apdrošināšanas sabiedrības nav 
būtiski ietekmējušas, galvenokārt 
saglabājot tajās pozitīvus peļņas rādītājus 
ar salīdzinoši stabilu peļņas normu. Šādu 
stabilu tendenci apliecina arī Eiropas 
Savienības regulētajos tirgos kotēto 
apdrošināšanas uzņēmumu akciju 
kapitāla tirgus rezultāti, kas, neraugoties 
uz vispārējo lejupslīdi tirgū pēc 
2008. gada, pretēji kredītiestāžu 
rādītājiem ir ļāvuši būtiski ierobežot 
akciju vērtības lejupslīdes tendenci. Tādēļ 
pārvaldītājsabiedrības, kurām nav 
kontrolpaketes šādās apdrošināšanas 
sabiedrībās, kas darbojas saskaņā ar zema 
finansiālā riska uzņēmējdarbības modeli, 
var pielīdzināt citām 
kapitāla/rūpnieciskām 
pārvaldītājsabiedrībām, un tādējādi arī 
piemērot tām konkrētu disciplīnu 
jautājumā par atskaitījumiem no 
1. pamatlīmeņa kapitāla, ko nosaka 
dalībvalstu uzraudzības iestādes ar 
atsauci uz citiem rūpniecības nozaru 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Bāzeles Banku uzraudzības 
komitejas uzraudzības struktūra —
Centrālās bankas uzraudzības vadītāju un 
priekšnieku grupa, 2017. gada 
7. decembrī apstiprināja virkni pasākumu 
regulējuma "Bāzele III" pastiprināšanai. 
Šis pasākumu kopums paredz pārskatīt 
pieejas, kas tiek izmantotas riska svērto 
riska darījumu kopējās vērtības 
aprēķināšanā attiecībā uz kredītrisku un 
operacionālo risku, un pašu finanšu 
līdzekļu prasības attiecībā uz 
kredītvērtējuma korekcijas risku, kā arī 
ieviest minimālo robežvērtību modeļu 
rezultātu kopējam apmēram. Šis 
pasākumu kopums paredz arī pārskatīt 
sviras rādītāja noteikšanu un piemērot 
jaunu sviras rādītāja rezervi globālām 
sistēmiski nozīmīgām iestādēm. Precizētā 
regulējuma "Bāzele II" noteikumi būtu 
savlaicīgi jāiekļauj Regulā (ES) 
Nr. 575/2013, lai uzlabotu tām bankām 
piemērojamo kapitāla prasību riska 
jutīgumu, kurās izmanto standartizētas 
pieejas, un samazinātu riska svērto riska 
darījumu kopējā apmēra mainību, jo īpaši 
bankās, kuras izmanto iekšējās vai 
progresīvās pieejas. Saskaņojot 
regulējumu ar šiem jaunajiem 
noteikumiem, tiktu uzlaboti arī tādu ES 
iestāžu konkurences apstākļi starptautiskā 
līmenī, kuras veic darbību ārpus ES. Lai 
nodrošinātu, ka šī pasākumu kopuma 
ieviešana ES nelabvēlīgi neietekmē banku 
nozari vai ekonomikas finansēšanu un ka 
šajā procesā tiek pienācīgi ņemtas vērā 
ES banku nozares īpatnības, EBI būtu 
pēc iespējas ātri jāveic visaptverošs 
ietekmes novērtējums, lai par to informētu 
Komisiju pirms jebkāda tiesību akta 
priekšlikuma izstrādes.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā, ka dauzi no šiem rādītājiem joprojām ir attīstības procesā, ir svarīgi, lai EBI pēc 
iespējas ātri sāktu analizēt Bāzeles komitejas ierosinājumus. Būs svarīgi šos ierosinājumus 
pārvērst ES tiesību aktos, kas stiprinātu stabilitāti, palīdzētu ES bankām labāk sagatavoties 
globālajai konkurencei un nodrošinātu tām iespēju pienācīgi finansēt ekonomiku.

Grozījums Nr. 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) direktīvas 2. panta 5. punkta 
ievaddaļu groza šādi:

Šo direktīvu nepiemēro: "Šo direktīvu nepiemēro tikai šādos 
gadījumos:";

Or. en

Pamatojums

Pareizāk būtu iekļaut nemainīgu, izsmeļošu atbrīvoto iestāžu sarakstu.

Grozījums Nr. 61
Alfred Sant

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5. punkts – 24.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a papildina ar šādu 
24.a) apakšpunktu:

"24.a) Maltā — "Malta Development 
Bank";";

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a un 5.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj šādu 5.a un 5.b punktu: b) iekļauj šādu 5.a punktu:

"5.a Komisija var regulāri pārskatīt, vai 
5. punktā ietverto sarakstu var paplašināt, 
iekļaujot tajā citas iestādes, pieņemot 
deleģēto aktu saskaņā ar 148. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

svītrots

a) to saskaņā ar publiskajām 
tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
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kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

c) tai piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības, un 
pienācīgu uzraudzības regulējumu, kam ir 
līdzīga ietekme kā regulējumam, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā ;

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

i) iestādei nav būtiskas nozīmes 
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 
iekšzemes ekonomiku.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāde, uz 
kuru attiecas saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtais deleģētais akts, joprojām 
izpilda pirmajā daļā minētos nosacījumus.

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

svītrots

a) to saskaņā ar publiskajām 
tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

c) tai piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības, un 
pienācīgu uzraudzības regulējumu, kam ir 
līdzīga ietekme kā regulējumam, kas 
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izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā ;

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

i) iestādei nav būtiskas nozīmes 
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 
iekšzemes ekonomiku.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāde, uz 
kuru attiecas saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtais deleģētais akts, joprojām 
izpilda pirmajā daļā minētos nosacījumus.

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

svītrots

a) to saskaņā ar publiskajām 
tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

c) tai piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības, un 
pienācīgu uzraudzības regulējumu, kam ir 
līdzīga ietekme kā regulējumam, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
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5) apakšpunktā ;

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

i) iestādei nav būtiskas nozīmes 
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 
iekšzemes ekonomiku.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāde, uz 
kuru attiecas saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtais deleģētais akts, joprojām 
izpilda pirmajā daļā minētos nosacījumus.

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

svītrots

a) to saskaņā ar publiskajām 
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tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

c) tai piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības, un 
pienācīgu uzraudzības regulējumu, kam ir 
līdzīga ietekme kā regulējumam, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā ;

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

i) iestādei nav būtiskas nozīmes 
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 
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iekšzemes ekonomiku.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāde, uz 
kuru attiecas saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtais deleģētais akts, joprojām 
izpilda pirmajā daļā minētos nosacījumus.

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

svītrots

a) to saskaņā ar publiskajām 
tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
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mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

c) tai piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības, un 
pienācīgu uzraudzības regulējumu, kam ir 
līdzīga ietekme kā regulējumam, kas 
izveidots saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā ;

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

i) iestādei nav būtiskas nozīmes
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 
iekšzemes ekonomiku.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāde, uz 
kuru attiecas saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtais deleģētais akts, joprojām 
izpilda pirmajā daļā minētos nosacījumus.

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).
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Or. en

Pamatojums

Pareizāk būtu iekļaut nemainīgu, izsmeļošu atbrīvoto iestāžu sarakstu.

Grozījums Nr. 68
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

Neskarot 2. panta 5. punktā uzskaitītās 
iestādes, šī direktīva neattiecas uz iestādi, 
ja Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

Or. en

Grozījums Nr. 69
Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

Šī direktīva neattiecas uz iestādi vai 
kredītiestādes struktūrvienību, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde vai iestādes 
struktūrvienība atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
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atbalsta noteikumu piemērošanu:

Or. en

Grozījums Nr. 70
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz iestādi, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem, neskarot valsts 
atbalsta noteikumu piemērošanu:

Šī direktīva neattiecas uz iestādi vai 
kredītiestādes struktūrvienību, ja 
Komisija, balstoties uz tai pieejamo 
informāciju, ir saskaņā ar 148. pantu 
pieņemtajā deleģētajā aktā noteikusi, ka 
attiecīgā iestāde vai kredītiestādes 
struktūrvienība atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

Or. de

Grozījums Nr. 71
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to saskaņā ar publiskajām 
tiesībām ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

a) to ir izveidojusi dalībvalsts centrālā 
valdība, reģionālā valdība vai pašvaldība;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jonás Fernández
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
darbība attiecas tikai uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu atbilstīgi valsts finanšu, 
sociālajai vai ekonomikas politikai 
saskaņā ar likumiem un tiesību normām, 
kas regulē minēto iestādi, bez 
konkurences un ne peļņas nolūkā. 
Minētajos nolūkos publiskās politikas 
mērķi var ietver finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

b) likumi un tiesību normas, kas 
regulē attiecīgo iestādi, apstiprina, ka tās 
mērķi ietver arī sabiedrības interešu 
pasākumus, piemēram, finansējuma 
nodrošināšanu veicināšanas vai attīstības 
mērķiem konkrētām saimnieciskajām 
darbībām vai attiecīgās dalībvalsts 
ģeogrāfiskiem apgabaliem;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tai piemēro pienācīgas un efektīvas 
prudenciālās prasības, tostarp minimālā 
pašu kapitāla prasības, un pienācīgu 
uzraudzības regulējumu, kam ir līdzīga 
ietekme kā regulējumam, kas izveidots 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

c) tai piemēro uzraudzības 
regulējumu, kam ir līdzīga ietekme kā 
regulējumam, kas nodrošina finansiālo 
stabilitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 90 % iestādes pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumu;

d) attiecīgā gadījumā centrālajai 
valdībai, reģionālajai valdībai vai 
pašvaldībai ir pienākums aizsargāt 
attiecīgās iestādes dzīvotspēju vai tieši vai 
netieši garantēt vismaz 75 % iestādes 
saistību;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā;

e) tā nav privātpersonu noguldījumu 
tiešā saņēmēja;

__________________ __________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā;

e) tā nedrīkst tieši pieņemt 
privātpersonu noguldījumus;

__________________ __________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. de

Pamatojums

Kritērija mērķis ir aizsargāt noguldītājus, kas ir privātpersonas. Tāpēc piemērotāka ir 
šaurāka definīcija nekā direktīvā par noguldījumu garantiju sistēmām ietvertā segto 
noguldījumu definīcija, kas ir ļoti plaša.

Grozījums Nr. 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā;

e) tā nav privātpersonu noguldījumu 
tiešā saņēmēja;

__________________
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12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Pamatojums

(Grozījums ir iesniegts, pamatojoties uz Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB, ieteikumu.)

Grozījums Nr. 78
Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā;

e) tā nav privātpersonu noguldījumu 
tiešā saņēmēja;

__________________ __________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā nedrīkst pieņemt segtos 
noguldījumus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/49/ES12 2. panta 1. punkta 
5) apakšpunktā;

e) tā nedrīkst pieņemt privātpersonu 
noguldījumus, izņemot centrālās valdības 
vai reģionālās, vai vietējās pašvaldības 
garantētos noguldījumus;

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Direktīva 
2014/49/ES par noguldījumu garantiju 
sistēmām (pārstrādāta versija) (OV L 173, 
12.6.2014., 149. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) tā var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas tās galvenais 
birojs;

f) ja iestādi ir izveidojusi reģionālā 
vai vietējā pašvaldība, tā var veikt lielāko 
daļu darbības tikai dalībvalstī, kurā atrodas 
tās galvenais birojs;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

g) attiecībā uz iestādēm, kuru pašu 
kapitāla prasības, finansējuma prasības 
vai riska darījumus valsts centrālā
valdība, reģionālā vai vietējā pašvaldība 
saskaņā ar d) apakšpunktu tieši vai netieši 
garantē mazāk nekā 75 % apmērā, ja to
aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz 
EUR 30 miljardus;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus;

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus vai 
attiecībā uz iestādēm, kuru pašu kapitāla 
prasības, finansējuma prasības un riska 
darījumus 100 % apmērā saskaņā ar 
d) apakšpunktu tieši vai netieši garantē 
dalībvalsts centrālā valdība, reģionālā vai 
vietējā pašvaldība;

Or. en

Pamatojums

(Grozījums iesniegts, pamatojoties uz Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB, ieteikumu, izņemot to, ka piesardzības nolūkos ir jāņem vērā garantiju kopapjoms.)

Grozījums Nr. 83
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība 
nepārsniedz EUR 30 miljardus; 

g) iestādes aktīvu kopējā vērtība, ko 
negarantē centrālā valdība, reģionālā vai 
vietējā pašvaldība, nepārsniedz 
EUR 30 miljardus; 

Or. de

Pamatojums

Jautājumā par to, vai iestāde būtu jāizslēdz no piemērošanas jomas, ir svarīga tikai 
negarantēto aktīvu kopējā vērtība.

Grozījums Nr. 84
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
20 %;

h) iestādes kopējo aktīvu īpatsvars 
attiecīgās dalībvalsts IKP ir mazāks nekā 
30 %;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iestādei nav būtiskas nozīmes 
attiecībā uz konkrētās dalībvalsts 

svītrots
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iekšzemes ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Šī direktīva neattiecas uz iestāžu 
kategorijām dalībvalstī, ja Komisija 
saskaņā ar 148. pantu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir noteikusi, ka 
attiecīgās iestādes, kas ietvertas šādā 
kategorijā, ir kvalificējamas kā 
kredītiestāžu apvienības atbilstīgi 
dalībvalsts tiesību aktiem un atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

svītrots

a) tās ir finanšu iestādes, kas 
orientētas uz sadarbību;

b) dalība tajās aprobežojas ar 
noteiktu locekļu kopumu, kuriem ir 
kopīgas konkrētas iepriekš definētas 
personiskas pazīmes vai intereses;

c) tās drīkst izsniegt kredītu un
nodrošināt finanšu pakalpojumus tikai 
saviem locekļiem;

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus 
vai atmaksājamus līdzekļus tikai no 
saviem locekļiem, un šādi noguldījumi ir 
kvalificējami kā segtie noguldījumi 
saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 
2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu;

e) tās drīkst veikt tikai tās darbības, 
kas uzskaitītas šīs direktīvas I pielikuma 
1. līdz 6. un 15. punktā;

f) tām piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 



AM\1144242LV.docx 33/170 PE616.798v01-00

LV

minimālā pašu kapitāla prasības un 
uzraudzības regulējumu, kam ir līdzīga 
ietekme kā regulējumam, kas izveidots 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

g) šīs iestāžu kategorijas aktīvu 
apkopotā vērtība nepārsniedz 3 % no 
attiecīgās dalībvalsts IKP un atsevišķu 
iestāžu aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz 
EUR 100 miljonus;

h) tās var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas to galvenais 
birojs.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāžu 
kategorija, uz kuru attiecas saskaņā ar 
148. pantu pieņemtais deleģētais akts, 
joprojām atbilst pirmajā daļā minētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Šī direktīva neattiecas uz iestāžu 
kategorijām dalībvalstī, ja Komisija 
saskaņā ar 148. pantu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir noteikusi, ka 
attiecīgās iestādes, kas ietvertas šādā 
kategorijā, ir kvalificējamas kā 
kredītiestāžu apvienības atbilstīgi 
dalībvalsts tiesību aktiem un atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

svītrots

a) tās ir finanšu iestādes, kas 
orientētas uz sadarbību;

b) dalība tajās aprobežojas ar 
noteiktu locekļu kopumu, kuriem ir 
kopīgas konkrētas iepriekš definētas 
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personiskas pazīmes vai intereses;

c) tās drīkst izsniegt kredītu un 
nodrošināt finanšu pakalpojumus tikai 
saviem locekļiem;

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus 
vai atmaksājamus līdzekļus tikai no 
saviem locekļiem, un šādi noguldījumi ir 
kvalificējami kā segtie noguldījumi 
saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 
2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu;

e) tās drīkst veikt tikai tās darbības, 
kas uzskaitītas šīs direktīvas I pielikuma 
1. līdz 6. un 15. punktā;

f) tām piemēro pienācīgas un 
efektīvas prudenciālās prasības, tostarp 
minimālā pašu kapitāla prasības un 
uzraudzības regulējumu, kam ir līdzīga 
ietekme kā regulējumam, kas izveidots 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem;

g) šīs iestāžu kategorijas aktīvu 
apkopotā vērtība nepārsniedz 3 % no 
attiecīgās dalībvalsts IKP un atsevišķu 
iestāžu aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz 
EUR 100 miljonus;

h) tās var veikt darbības tikai 
dalībvalstī, kurā atrodas to galvenais 
birojs.

Komisija regulāri pārskata, vai iestāžu 
kategorija, uz kuru attiecas saskaņā ar 
148. pantu pieņemtais deleģētais akts, 
joprojām atbilst pirmajā daļā minētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz iestāžu 
kategorijām dalībvalstī, ja Komisija 
saskaņā ar 148. pantu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir noteikusi, ka 
attiecīgās iestādes, kas ietvertas šādā 
kategorijā, ir kvalificējamas kā 
kredītiestāžu apvienības atbilstīgi 
dalībvalsts tiesību aktiem un atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Neskarot 2. panta 5. punktā uzskaitītās 
iestādes, šī direktīva neattiecas uz iestāžu 
kategorijām dalībvalstī, ja Komisija 
saskaņā ar 148. pantu pieņemtajā 
deleģētajā aktā, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir noteikusi, ka 
attiecīgās iestādes, kas ietvertas šādā 
kategorijā, ir kvalificējamas kā 
kredītiestāžu apvienības atbilstīgi 
dalībvalsts tiesību aktiem un atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus vai 
atmaksājamus līdzekļus tikai no saviem 
locekļiem, un šādi noguldījumi ir 
kvalificējami kā segtie noguldījumi 
saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 
2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu;

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus vai 
atmaksājamus līdzekļus tikai no saviem 
locekļiem;

Or. en

Pamatojums

(Grozījums ir iesniegts pēc Eiropas krājaizdevu sabiedrību tīkla (ENCU) ierosinājuma.)

Grozījums Nr. 90
Paul Tang

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus vai 
atmaksājamus līdzekļus tikai no saviem 
locekļiem, un šādi noguldījumi ir 
kvalificējami kā segtie noguldījumi 
saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 
2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu;

d) tās drīkst pieņemt noguldījumus vai 
atmaksājamus līdzekļus tikai no saviem 
locekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Paul Tang

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) šīs iestāžu kategorijas aktīvu 
apkopotā vērtība nepārsniedz 3 % no 
attiecīgās dalībvalsts IKP un atsevišķu 
iestāžu aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz 
EUR 100 miljonus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstu krājaizdevu sabiedrības neietilptu šajos limitos.

Grozījums Nr. 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.b punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) šīs iestāžu kategorijas aktīvu 
apkopotā vērtība nepārsniedz 3 % no 
attiecīgās dalībvalsts IKP un atsevišķu 
iestāžu aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz 
EUR 100 miljonus;

g) šīs iestāžu kategorijas aktīvu 
apkopotā vērtība nepārsniedz 3 % no 
attiecīgās dalībvalsts IKP;

Or. en

Pamatojums

(Grozījums ir iesniegts pēc Eiropas krājaizdevu sabiedrību tīkla (ENCU) ierosinājuma.)

Grozījums Nr. 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 5.ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.ba Šī direktīva neattiecas uz iestādēm, 
ko Komisija ir iekļāvusi 2. panta 5. punktā 
noteiktajā sarakstā, pieņemot deleģēto 
aktu saskaņā ar 148. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to iestāžu saraksta 
publicēšanu, attiecībā uz kurām šo 
direktīvu nepiemēro saskaņā ar 5.a un 
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5.b punktu, norādot arī informāciju par 
noguldījumu aizsardzības apjomu.

Or. en

Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46).) Ir skaidri jānorāda, kuras attīstības bankas un 
krājaizdevu sabiedrības ir atbrīvotas no direktīvas piemērošanas. Jāizveido publisks atbrīvoto 
iestāžu reģistrs. Turklāt sabiedrībai ir jāsniedz informācija par noguldītājiem piešķirtās 
aizsardzības apjomu. Šāda informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārredzamību 
attiecībā uz šo iestāžu statusu un uzraudzību un tās noguldītāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pievieno šādu 7. punktu: svītrots

"Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto 
sabiedrību noguldījuma seguma veidu un 
kvalitāti un attiecībā uz 2. panta 5.a un 
5.b punktā precizētajiem sabiedrību 
veidiem ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.";

Or. en

Grozījums Nr. 96
Renato Soru, Luigi Morgano
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pievieno šādu 7. punktu: svītrots

"Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto 
sabiedrību noguldījuma seguma veidu un 
kvalitāti un attiecībā uz 2. panta 5.a un 
5.b punktā precizētajiem sabiedrību 
veidiem ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.";

Or. en

Grozījums Nr. 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pievieno šādu 7. punktu: svītrots

"Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
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piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto 
sabiedrību noguldījuma seguma veidu un 
kvalitāti un attiecībā uz 2. panta 5.a un 
5.b punktā precizētajiem sabiedrību 
veidiem ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.";

Or. en

Grozījums Nr. 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pievieno šādu 7. punktu: svītrots

"Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto 
sabiedrību noguldījuma seguma veidu un 
kvalitāti un attiecībā uz 2. panta 5.a un 
5.b punktā precizētajiem sabiedrību 
veidiem ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.";

Or. en

Pamatojums

Pareizāk būtu iekļaut nemainīgu, izsmeļošu atbrīvoto iestāžu sarakstu.
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Grozījums Nr. 99
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi,
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto sabiedrību 
noguldījuma seguma veidu un kvalitāti un 
attiecībā uz 2. panta 5.a un 5.b punktā 
precizētajiem sabiedrību veidiem ņemot 
vērā arī minētajos punktos aprakstītos 
kritērijus.

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata sarakstā ietvertajām 
sabiedrībām piemērojamo valsts juridisko 
regulējumu un uzraudzību, sarakstā 
ietverto sabiedrību noguldījuma seguma 
veidu un kvalitāti un attiecībā uz 2. panta 
5.a un 5.b punktā precizētajiem sabiedrību 
veidiem ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.

Direktīvas 2. panta 5.a un 5.b punktā 
noteiktos kritērijus, ar kuriem iestādes var 
tikt atbrīvotas no šīs direktīvas 
piemērošanas, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 148. pantu, nekādā gadījumā 
nepiemēro iestādēm, kuras ir bijušas 
atbrīvotas iepriekš saskaņā ar 5. punktā 
ietverto sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka atbrīvotajām iestādēm, kas ir konkrēti norādītas sarakstā, nav jāizpilda 
2. panta 5.a un 5.b punktā noteiktie kritēriji.

Grozījums Nr. 100
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, sarakstā ietverto sabiedrību 
noguldījuma seguma veidu un kvalitāti un 
attiecībā uz 2. panta 5.a un 5.b punktā 
precizētajiem sabiedrību veidiem ņemot 
vērā arī minētajos punktos aprakstītos 
kritērijus.

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
EBI izstrādā ziņojumu, iekļaujot tajā 
novērtējumu par 2. panta 5.a un 
5.b punktā norādītajām sabiedrībām 
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 
un uzraudzību, kā arī par šo sabiedrību 
noguldījuma seguma veidu un kvalitāti, un 
iesniedz šo ziņojumu Komisijai un 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina juridisko noteiktību saistībā ar iestāžu iekļaušanu CRD IV 2. panta 
5. punktā ietvertajā sarakstā. EBI savā 2017. gada novembrī sniegtajā atzinumā un ziņojumā 
par regulatīvā satvara jautājumiem saistībā ar CRD IV/CRR norāda, ka CRD IV 2. panta 
5. punkts joprojām ir atbilstošs un ka tas ir tikai nedaudz jāatjauno. Šis grozījums paredz EBI 
izstrādāt ziņojumu ar novērtējumu par piemērojamo valsts tiesisko regulējumu un uzraudzību 
piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 101
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai 
iemesli, kā rezultātā sabiedrības tika 
ietvertas attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, 
sarakstā ietvertajām sabiedrībām
piemērojamo valsts juridisko regulējumu 

Direktīvas 2. panta 5.a un 5.b punktā 
noteiktos kritērijus, ar kuriem iestādes var 
tikt atbrīvotas no šīs direktīvas 
piemērošanas, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 148. pantu, nekādā gadījumā 
nepiemēro iestādēm, kas ir bijušas 
atbrīvotas iepriekš saskaņā ar 5. punktā 
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un uzraudzību, sarakstā ietverto sabiedrību 
noguldījuma seguma veidu un kvalitāti un 
attiecībā uz 2. panta 5.a un 5.b punktā 
precizētajiem sabiedrību veidiem ņemot 
vērā arī minētajos punktos aprakstītos 
kritērijus.

ietverto sarakstu. Līdz [piecus gadus pēc 
stāšanās spēkā] Komisija var pārskatīt 
saskaņā ar 2. panta 5.a un 5.b punktu 
uzskaitītajā sarakstā ietvertās sabiedrības, 
tām piemērojamo valsts juridisko 
regulējumu un uzraudzību, šo sabiedrību 
noguldījuma seguma veidu un kvalitāti,
ņemot vērā arī minētajos punktos 
aprakstītos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Paul Tang

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai iemesli, 
kā rezultātā sabiedrības tika ietvertas 
attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, sarakstā 
ietvertajām sabiedrībām piemērojamo 
valsts juridisko regulējumu un uzraudzību, 
sarakstā ietverto sabiedrību noguldījuma 
seguma veidu un kvalitāti un attiecībā uz 
2. panta 5.a un 5.b punktā precizētajiem 
sabiedrību veidiem ņemot vērā arī 
minētajos punktos aprakstītos kritērijus.

Līdz [piecus gadus pēc stāšanās spēkā] 
Komisija pārskata 2. panta 5. punktā 
izklāstīto sarakstu, apsverot to, vai iemesli, 
kā rezultātā sabiedrības tika ietvertas 
attiecīgajā sarakstā, vēl ir derīgi, sarakstā 
ietvertajām sabiedrībām piemērojamo 
valsts juridisko regulējumu un uzraudzību 
attiecībā uz 2. panta 5.a un 5.b punktā 
precizētajiem sabiedrību veidiem, ņemot 
vērā arī minētajos punktos aprakstītos 
kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
2. pants – 64.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

64.a Dzimumneitrāla atalgojuma 
politika kredītiestādē vai investīciju 
brokeru sabiedrībā ir atalgojuma politika, 
kas ir balstīta uz sievietēm un vīriešiem 
vienādu darba samaksu par vienādu vai 
vienādi vērtīgu darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
8. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3.a direktīvas 8. panta 1. punktu groza 
šādi:

Dalībvalstis pieprasa, lai kredītiestādes 
pirms darbības sākšanas saņemtu atļauju. 
Neskarot 10. līdz 14. pantu, dalībvalstis 
nosaka prasības attiecībā uz šādu atļauju 
piešķiršanu un paziņo tās EBI.

"Dalībvalstis pieprasa, lai kredītiestādes 
pirms darbības, tostarp 1. pielikumā 
uzskaitīto darbību, sākšanas saņemtu 
atļauju no kompetentajām iestādēm. 
Neskarot 10. līdz 14. pantu, dalībvalstis 
nosaka prasības attiecībā uz šādu atļauju 
piešķiršanu un paziņo tās EBI.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Pamatojums

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
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authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Grozījums Nr. 105
Mady Delvaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2013/36/ES
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) direktīvas 9. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

svītrots

"2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
noguldījumu vai citu atmaksājamu 
līdzekļu pieņemšanu, ko veic kāds no 
turpmāk minētajiem:

a) dalībvalsts;

b) dalībvalsts reģionālā valdība vai 
pašvaldība;

c) starptautiskās publiskās 
organizācijas, kurās viena vai vairākas 
dalībvalstis ir locekles;

d) personas vai uzņēmumi, uz kuru 
uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu 
nepārprotami attiecas Savienības tiesību 
akti, kas nav šī direktīva un Regula (ES) 
Nr. 575/2013;

e) 2. panta 5. punktā minētās 
sabiedrības, kuru darbības regulē valsts 
tiesību akti.";

Or. en

Pamatojums

EBI savā 2017. novembrī sniegtajā atzinumā par citām finanšu starpniekiestādēm 
(EBA/Op/2017/13) secina, ka CRD IV 9. panta 2. punkts tā pašreizējā redakcijā var saglabāt 



PE616.798v01-00 46/170 AM\1144242LV.docx

LV

aktualitāti arī dalībvalstu tiesiskajā regulējumā un jebkāds tā grozījums būtu iepriekš 
jāpamato, veicot ietekmes novērtējumu papildus ziņojumam par citām finanšu 
starpniekiestādēm. Ņemot vērā to, ka šāds ietekmes novērtējums nav veikts, šī grozījuma 
mērķis ir saglabāt CRD IV 9. panta 2. punktu tā pašreizējā redakcijā.

Grozījums Nr. 106
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2013/36/ES
9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 2. panta 5. punktā minētās 
sabiedrības, kuru darbības regulē valsts 
tiesību akti.

e) 2. panta 5. punktā un 2. panta 5.a 
un 5.b punktā minētās sabiedrības, kuru 
darbības regulē valsts tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai konsekventi iekļautu visas 2. pantā minētās iestādes.

Grozījums Nr. 107
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2013/36/ES
9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) 2. panta 5. punktā minētās 
sabiedrības, kuru darbības regulē valsts 
tiesību akti.

e) 2. panta 5. punktā un 5.a punktā
minētās sabiedrības, kuru darbības regulē 
valsts tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Neena Gill
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.b pants svītrots

ES mātes starpniekuzņēmums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, 
būtu ES mātes starpniekuzņēmums, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienībā.

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai 
saskaņā ar 21.a pantu.

3. Šā panta 1. un 2. punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
EUR 30 miljardus, izņemot, ja trešās 
valsts grupa ir ārpus ES esoša globāli 
sistēmiski nozīmīga iestāde.

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ietver 
turpmāk minēto:

a) trešās valsts grupas katras iestādes 
kopējie aktīvi Savienībā, kas izriet no to 
konsolidētās bilances; kā arī

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

5. Kompetentās iestādes ziņo EBI par 
katru saskaņā ar 2. punktu piešķirto 
atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, būtu 
ES mātes starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm vai trešo valstu 
filiālēm Savienībā, kas ir daļa no tās pašas 
trešās valsts grupas, būtu ES mātes 
starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, būtu 
ES mātes starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

1. Saskaņā ar 1.a punktu dalībvalstis 
pieprasa, lai divām vai vairāk tādām 
iestādēm Savienībā, kas ir daļa no tās pašas 
trešās valsts grupas, būtu ES mātes 
starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Atļaujot izveidot divus mātes starpniekuzņēmumus, tiek rasts pareizais līdzsvars starp efektīvu 
uzraudzību un efektīvu organizāciju.

Grozījums Nr. 111
Brian Hayes
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, būtu 
ES mātes starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

1. Saskaņā ar 7 punktu dalībvalstis 
pieprasa, lai divām vai vairāk tādām 
iestādēm Savienībā, kas ir daļa no tās pašas 
trešās valsts grupas, būtu ES mātes 
starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, būtu
ES mātes starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

1. Divām vai vairāk tādām iestādēm 
Savienībā, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. en

Pamatojums

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Grozījums Nr. 113
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, lai divām vai 
vairāk tādām iestādēm Savienībā, kas ir 
daļa no tās pašas trešās valsts grupas, būtu
ES mātes starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

1. Divām vai vairāk tādām iestādēm 
Savienībā, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir vismaz viens ES mātes 
starpniekuzņēmums, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā 
minētajām iestādēm izveidot divus ES 
mātes starpniekuzņēmumus, ja viena ES 
mātes starpniekuzņēmuma izveide:

i) ir pretrunā ar tiesisko vai 
normatīvo regulējumu, kurā tiek prasīts 
nodalīt darbību, kas tiek veikta trešā 
valstī, kurā atrodas trešās valsts 
uzņēmumu grupas galīgā mātes 
uzņēmuma centrālais birojs, vai

ii) samazina noregulējamības 
efektivitāti vai ietekmē finansiālo 
stabilitāti saskaņā ar novērtējumu, ko 
veikusi ES mātes starpniekuzņēmuma 
mātes uzņēmuma kompetentā 
noregulējuma iestāde.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina, ka noteikumā par ES mātes starpniekuzņēmumu tiek ņemtas vērā 
obligātās prasības par citās jurisdikcijās veiktās darbības nodalīšanu, kā arī finansiālās 
stabilitātes un noregulējamības apsvērumi.

Grozījums Nr. 115
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes var pieprasīt 
šā panta 1. punktā minētajām iestādēm 
izveidot divus vai vairāk ES mātes 
starpniekuzņēmumus, ja kompetentās 
iestādes pārliecinās, ka viena ES mātes 
starpniekuzņēmuma izveide nav 
savienojama ar obligātu prasību par 
darbību nodalīšanu saskaņā ar trešās 
valsts noteikumiem, kurā atrodas trešās 
valsts uzņēmumu grupas galīgā mātes 
uzņēmuma galvenais birojs, vai ja 
tādējādi tiktu pamatoti veicināta iestādes 
efektīva uzraudzība vai noregulēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes var atļaut šā 
panta 1. punktā minētajām iestādēm 
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izveidot divus ES mātes 
starpniekuzņēmumus, ja kompetentās 
iestādes ir pārliecinātas, ka viena ES 
mātes starpniekuzņēmuma izveide nav 
savienojama ar obligātu prasību par 
darbību nodalīšanu saskaņā ar trešās 
valsts noteikumiem, kurā atrodas trešās 
valsts uzņēmumu grupas galīgā mātes 
uzņēmuma galvenais birojs, vai ja 
tādējādi tiktu veicināta iestādes efektīva 
noregulēšana.

Or. en

Pamatojums

Atļaujot izveidot divus mātes starpniekuzņēmumus, tiek rasts pareizais līdzsvars starp efektīvu 
uzraudzību un efektīvu organizāciju.

Grozījums Nr. 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes var atļaut šā 
panta 1. punktā minētajām iestādēm 
izveidot divus ES mātes 
starpniekuzņēmumus, ja kompetentās 
iestādes ir pārliecinātas, ka viena ES 
mātes starpniekuzņēmuma izveide nav 
operatīvi savienojama ar obligātu prasību 
par darbību nodalīšanu saskaņā ar trešās 
valsts noteikumiem, kurā atrodas trešās 
valsts uzņēmumu grupas galīgā mātes 
uzņēmuma galvenais birojs.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes var atļaut šā 
panta 1. punktā minētajām iestādēm 
izveidot divus ES mātes 
starpniekuzņēmumus, ja kompetentās 
iestādes ir pārliecinātas, ka viena ES 
mātes starpniekuzņēmuma izveide nav 
savienojama ar obligātu prasību par 
darbību nodalīšanu saskaņā ar trešās 
valsts tiesību aktiem, kurā atrodas trešās 
valsts uzņēmumu grupas galīgā mātes 
uzņēmuma galvenais birojs.

Or. en

Pamatojums

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Grozījums Nr. 119
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, 
kompetentās iestādes var atļaut iestādei 
Savienībā, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas kā citas iestādes Savienībā, 
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darboties ārpus mātes 
starpniekuzņēmuma vai mātes 
starpniekuzņēmumiem, ja tā ir noteikusi, 
ka šā panta 1. un 1.a punktā minētās 
prasības(-u) ievērošana var nesamērīgi
ietekmēt attiecīgās iestādes(-žu) struktūru, 
salīdzinot ar ieguvumiem, kas saistīti ar 
tās uzraudzību un noregulēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai
saskaņā ar 21.a pantu.

2. ES mātes starpniekuzņēmums ir 
kredītiestāde saskaņā ar 8. pantu vai 
finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta
finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas ir 
apstiprināta saskaņā ar 21.a pantu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, 
gadījumos, kuros trešās valsts uzņēmumu 
grupas darbību galvenokārt veic 
investīciju brokeru sabiedrības vai kuros 
ir jāizveido otrs ES mātes 
starpniekuzņēmums saistībā ar investīciju 
darbībām, lai ievērotu atbilstību šā panta 
1.a punktā minētajai obligātajai prasībai, 
attiecīgi ES mātes starpniekuzņēmums vai 
otrs ES mātes starpniekuzņēmums var būt 
saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 
5. panta 1. punktu licencēta investīciju 
brokeru sabiedrība.

Šajā punktā tiek uzskatīts, ka darbību 
galvenokārt veic investīciju brokeru 
sabiedrība, ja kopējā investīciju brokeru 
sabiedrību bilances vērtība uzņēmumu 
grupā atbilst vismaz 50 % no grupas 
kopējās bilances vērtības vai ja investīciju 
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brokeru sabiedrību gūtie ienākumi atbilst 
vismaz 50 % no grupas kopējiem 
ienākumiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma teksts tā pašreizējā redakcijā nebūtu savienojams ar situāciju, kad mātes 
starpniekuzņēmums ir investīciju brokeru sabiedrība, jo tās apstiprina saskaņā ar MIFID, 
nevis CRD. Grozījumā investīciju brokeru sabiedrībām tiek atļauts kļūt par mātes 
starpniekuzņēmumiem, ja trešās valsts uzņēmumu grupas veiktā darbība galvenokārt ir 
saistīta ar investīciju brokeru sabiedrības darbībām.

Grozījums Nr. 121
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai
saskaņā ar 21.a pantu.

2. ES mātes starpniekuzņēmums ir 
kredītiestāde, kas ir apstiprināta saskaņā 
ar 8. pantu, vai finanšu 
pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu 
pārvaldītājsabiedrība, kas ir apstiprināta
saskaņā ar 21.a pantu.

Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 
gadījumos, kad neviena no šā panta 
1. punktā minētajām iestādēm nav 
kredītiestāde vai kad ir jāizveido otrs ES 
mātes starpniekuzņēmums saistībā ar 
investīciju darbībām, lai ievērotu 
atbilstību šā panta 1.a punktā minētajai 
obligātajai prasībai, attiecīgi ES mātes 
starpniekuzņēmums vai otrs ES mātes 
starpniekuzņēmums var būt saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 5. panta 1. punktu 
licencēta investīciju brokeru sabiedrība.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes
starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai
saskaņā ar 21.a pantu.

2. Mātes starpniekuzņēmums ir 
kredītiestāde, kas ir apstiprināta saskaņā 
ar 8. pantu, vai finanšu 
pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu 
pārvaldītājsabiedrība saskaņā ar 
21.a pantu.

Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 
gadījumos, kad neviena no šā panta 
1. punktā minētajām iestādēm nav 
kredītiestāde vai kad ir jāizveido otrs ES 
mātes starpniekuzņēmums saistībā ar 
investīciju darbībām, lai ievērotu 
atbilstību šā panta 1.a punktā minētajai 
obligātajai prasībai, attiecīgi ES mātes 
starpniekuzņēmums vai otrs ES mātes 
starpniekuzņēmums var būt saskaņā ar 
Direktīvas 2014/65/ES 5. panta 1. punktu 
licencēta investīciju brokeru sabiedrība.

Or. en

Pamatojums

Atļaujot izveidot divus mātes starpniekuzņēmumus, tiek rasts pareizais līdzsvars starp efektīvu 
uzraudzību un efektīvu organizāciju.

Grozījums Nr. 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
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starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai 
saskaņā ar 21.a pantu.

starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā kredītiestādei saskaņā ar 
8. pantu vai kā finanšu 
pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu 
pārvaldītājsabiedrībai saskaņā ar 
21.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
starpniekuzņēmumam Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai 
saskaņā ar 21.a pantu.

2. Dalībvalstis pieprasa ES mātes 
starpniekuzņēmumiem Savienībā iegūt 
atļauju kā iestādei saskaņā ar 8. pantu vai 
kā finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai 
jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai 
saskaņā ar 21.a pantu.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums, kas nepieciešams teksta saskaņošanai ar grozījumu 21.b panta 
1.a punktam (jauns).

Grozījums Nr. 125
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus šā panta 2. punktam, ES 
mātes starpniekuzņēmumam ir atļauts 
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iegūt atļauju kā investīciju brokeru 
sabiedrībai saskaņā ar Direktīvas 
2014/65/ES 5. pantu, ja neviena cita 
kredītiestāde vai sistēmiska investīciju 
brokeru sabiedrība nav daļa no tās pašas 
trešās valsts grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 
izņemot, ja trešās valsts grupa ir ārpus ES 
esoša globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, mātes starpniekuzņēmuma prasība tiek saglabāta, taču samērīgā 
veidā.

Grozījums Nr. 127
Mady Delvaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 45 miljardus.
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izņemot, ja trešās valsts grupa ir ārpus ES 
esoša globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaulē, šajā grozījumā tiek palielināts 
slieksnis līdz EUR 45 miljardiem, lai to pielāgotu citās jurisdikcijās piemērojamām 
minimālajām robežvērtībām (piemēram, ASV). Turklāt, lai novērstu nesamērīgu ietekmi uz 
trešo valstu uzņēmumu grupām, kurām ir ierobežota pārstāvība Savienībā, šo prasību 
nevajadzētu automātiski piemērot visām trešo valstu globālas sistēmiskas nozīmes bankām 
(G-SNB). Visas G-SNB nav sistēmiski nozīmīgas ES finanšu sistēmai.

Grozījums Nr. 128
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 
ja trešās valsts grupa ir ārpus ES esoša 
globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 

3. Šā panta 1., 1.a un 2. punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
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izņemot, ja trešās valsts grupa ir ārpus ES 
esoša globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

EUR 50 miljardus.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek noteikta samērīgāka mātes starpniekuzņēmuma prasība.

Grozījums Nr. 130
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 
izņemot, ja trešās valsts grupa ir ārpus ES 
esoša globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

3. Šā panta 1., 1.a, 1.b un 2. punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
EUR 50 miljardus.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
ja trešās valsts grupas kopējā aktīvu vērtība 
Savienībā nepārsniedz EUR 30 miljardus, 
izņemot, ja trešās valsts grupa ir ārpus ES 
esoša globāli sistēmiski nozīmīga iestāde.

3. Šā panta 1., 1.a un 2. punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
EUR 30 miljardus, izņemot, ja trešās valsts 
grupa ir ārpus ES esoša globāli sistēmiski 
nozīmīga iestāde.

Or. en
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Pamatojums

Tehnisks grozījums, kas nepieciešams teksta saskaņošanai ar grozījumu 21.b panta 
1.a punktam (jauns).

Grozījums Nr. 132
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
EUR 30 miljardus, izņemot, ja trešās valsts 
grupa ir ārpus ES esoša globāli sistēmiski 
nozīmīga iestāde.

3. Šā panta 1., 2. un 2.a punktu 
nepiemēro, ja trešās valsts grupas kopējā 
aktīvu vērtība Savienībā nepārsniedz 
EUR 30 miljardus, izņemot, ja trešās valsts 
grupa ir ārpus ES esoša globāli sistēmiski 
nozīmīga iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ietver 
turpmāk minēto:

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
meitsabiedrību aktīvu kopējā vērtība 
Savienībā ir trešās valsts grupas katras 
iestādes kopējo aktīvu vērtības summa 
Savienībā, kas izriet no to konsolidētās 
bilances vai kas izriet no to atsevišķās 
bilances, ja iestādes bilance nav 
konsolidēta.

a) trešās valsts grupas katras iestādes 
kopējie aktīvi Savienībā, kas izriet no to 
konsolidētās bilances; kā arī
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b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ietver 
turpmāk minēto:

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ietver 
trešās valsts grupas katras iestādes kopējie 
aktīvi Savienībā, kas izriet no to 
konsolidētās bilances.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ietver
turpmāk minēto:

4. Šajā pantā trešās valsts grupas 
aktīvu kopējā vērtība Savienībā ir turpmāk 
minēto aktīvu summa:

Or. en

Grozījums Nr. 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešās valsts grupas katras iestādes 
kopējie aktīvi Savienībā, kas izriet no to 
konsolidētās bilances; kā arī

a) trešās valsts grupas katras iestādes 
kopējo aktīvu vērtība Savienībā, kas izriet 
no to konsolidētās bilances vai kas izriet 
no to atsevišķās bilances, ja iestādes 
bilance nav konsolidēta; kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 137
Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā filiāļu juridisko veidu un pretēji meitsabiedrībām, filiāļu iekļaušana kopējo aktīvu 
aprēķinā radītu būtiskas izmaksas trešo valstu bankām, pārceļot šīs filiāles uz attiecīgām EEZ 
licencētām bankām. Ja filiāles tiktu iekļautas, teorētiski tas nozīmētu, ka pat nelielu filiāļu 
gadījumā ir jāveido mātes starpniekuzņēmums.

Grozījums Nr. 138
Mady Delvaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Filiālēm piederošie aktīvi nebūtu jāiekļauj minimālā robežlieluma aprēķinā. Filiālēm nav 
juridiskas personas statusa, filiāle ir daļa no tās mātesuzņēmuma un tai nav "pašu" aktīvu. 
Pieņemot šo grozījumu, tiek panākts, ka attiecīgā prasība ir samērīgāka, novēršot iespējami 
sarežģītas un mākslīgas procedūras ievērošanu, kurā aktīvi tiek nomināli piešķirti filiālei. Tas 
arī veicina šīs prasības piemērošanas jomas saskaņošanu ar līdzīgu prasību piemērošanas 
jomu trešās valstīs, piemēram, ASV.

Grozījums Nr. 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai saskaņā ar 47. pantu Savienībā 
piešķirta darbības atļauja, kopējo aktīvu 
vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai Savienībā piešķirta atļauja, kopējie 
aktīvi.

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kura Savienībā veic uzņēmējdarbību, 
kopējie aktīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gadījumos, kuros piemēro 1. un 
2. punktu, dalībvalstis pieprasa, lai katra 
trešās valsts grupas trešās valsts filiāle 
tiktu pārveidota par kredītiestādi vai par 
tādas kredītiestādes filiāli, kura Savienībā 
veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gadījumos, kuros piemēro 1. vai 
2. punktu, dalībvalstis pieprasa, lai katra 
trešās valsts grupas trešās valsts filiāle 
tiktu pārveidota par iestādi vai par 
iestādes filiāli Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šajā pantā trešās valsts grupas 
kopējo aktīvu vērtību Savienībā nosaka kā 
šādu vērtību summu:

a) katras trešās valsts grupas iestādes 
Savienībā kopējo aktīvu vērtība, kas izriet 
no tās konsolidētās bilances vai kas izriet 
no tās atsevišķās bilances, ja iestādes 
bilance nav konsolidēta, kā arī

b) trešās valsts grupas katras filiāles, 
kurai saskaņā ar 47. pantu Savienībā 
piešķirta darbības atļauja, kopējo aktīvu 
vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes ziņo EBI par 
katru saskaņā ar 2. punktu piešķirto atļauju.

5. Kompetentās iestādes paziņo EBI 
par katru saskaņā ar 2. punktu piešķirto 
atļauju šādu informāciju attiecībā uz katru 
trešās valsts grupu, kura darbojas tās 
jurisdikcijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tādu uzraudzīto iestāžu aktīvu 
nosaukumus un kopējo vērtību, kuras ir 
daļa no trešās valsts grupas, un darbības 
veidus, ko tām ir atļauts veikt.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Tādām filiālēm atbilstošo aktīvu 
nosaukumus un kopējo vērtību, kuras 
saskaņā ar 47. pantu ir ieguvušas atļauju 
veikt darbību šajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Jebkura ES mātes 
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starpniekuzņēmuma nosaukumu un 
juridisko formu, kas ir izveidots šajā 
dalībvalstī un trešās valsts grupas 
nosaukumu, kura daļa tas ir.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI savā tīmekļa vietnē publicē visu ES 
mātes starpniekuzņēmumu sarakstu, 
kuriem ir piešķirta atļauja Savienībā.

EBI savā tīmekļa vietnē publicē visu trešo 
valstu grupu, kuras darbojas Savienībā, 
un to ES mātes starpniekuzņēmuma vai 
attiecīgā gadījumā starpniekuzņēmumu 
sarakstu, kuriem ir piešķirta atļauja 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka katra 
iestāde to jurisdikcijā, kas ir daļa no trešās 
valsts grupas, atbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem:

a) tai ir ES mātes 
starpniekuzņēmums;

b) tā ir ES mātes 
starpniekuzņēmums;
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c) tā ir vienīgā trešās valsts grupas 
iestāde Savienībā, vai

d) tā ir daļa no trešās valsts grupas, 
kuras kopējā aktīvu vērtība Savienībā 
nepārsniedz EUR 50 miljardus, vai

e) tā ir iestāde, attiecībā uz kuru tā ir 
secinājusi, ka ES mātes 
starpniekuzņēmums tai nav nepieciešams.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums, ja vien kompetentās 
iestādes nav atļāvušas šai iestādei izveidot 
divus ES mātes starpniekuzņēmumus, lai 
nodrošinātu iestādes atbilstību obligātajai 
prasībai par darbību nodalīšanu saskaņā 
ar tās trešās valsts noteikumiem, kurā 
atrodas trešās valsts grupas galīgā mātes 
uzņēmuma galvenais birojs.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 2 daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka katra 
iestāde to jurisdikcijā, kas ir daļa no trešās 
valsts grupas, atbilst vienam no šādiem 
nosacījumiem:

a) tai ir ES mātes 
starpniekuzņēmums;

b) tā ir ES mātes 
starpniekuzņēmums;

c) tā ir vienīgā trešās valsts grupas 
iestāde Savienībā, vai

d) tā ir daļa no trešās valsts grupas, 
kuras kopējā aktīvu vērtība Savienībā 
nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
attiecībā uz visām iestādēm, kas ir daļa no 
tās pašas trešās valsts grupas, ir izpildīta 
prasība par ES mātes starpniekuzņēmuma 
izveidi.

Or. en

Pamatojums

Tehnisks grozījums, kas nepieciešams teksta saskaņošanai ar grozījumu 21.b panta 
1.a punktam (jauns).

Grozījums Nr. 153
Esther de Lange
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir atsevišķs ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka visām 
iestādēm, kas ir daļa no tās pašas trešās 
valsts grupas, ir ES mātes 
starpniekuzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atkāpjoties no 1. punkta, grupas, 
kuras savu darbību veic, izmantojot 
vairākas iestādes Savienībā, un kuru 
kopējo aktīvu vērtība šīs direktīvas spēkā 
stāšanās brīdī pārsniedz 
EUR 30 miljardus, saskaņā ar šo pantu 
izveido ES mātes starpniekuzņēmumu vai, 
kā paredzēts 7. punktā, divus vai vairāk 
ES mātes starpniekuzņēmumus ne vēlāk 
kā četrus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija četrus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pārskata 
iestādēm saskaņā ar šo punktu noteiktās 
prasības un, apspriežoties ar EBI, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisija pēc šī ziņojuma 
publicēšanas attiecīgā gadījumā ierosina 
nepieciešamos tiesību aktu grozījumus. 
Šajā ziņojumā tā apsver šādus aspektus:

a) vai šī panta prasības ir praksē 
piemērojamas, nepieciešamas un 
samērīgas un vai pareizāk nebūtu 
izmantot citus pasākumus;

b) vai citas jurisdikcijas piemēro 
prasības, kas ir līdzīgas šajā pantā 
noteiktajām, un, ja piemēro, tad apsver 
šādu prasību veidu un ietekmi, to, vai tās 
atbilst šī panta prasībām un aktīvu dažādo 
minimālo robežvērtību piemērošanas 
ietekmi šajās jurisdikcijās;

c) strukturālas darbību nodalīšanas 
prasību ietekmi citās jurisdikcijās.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz to, ka Komisija pēc apspriešanās ar EBI ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par mātes starpniekuzņēmuma prasības pareizību, un attiecīgā gadījumā ierosina 
attiecīgus šīs prasības grozījumus tiesību aktos.

Grozījums Nr. 156
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Trešo valstu grupas, kuras [šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datums] veic 
darbību, izmantojot vairākas iestādes
Savienībā, un uz kurām attiecas šis pants, 
izveido ES mātes starpniekuzņēmumu vai 
1.a punktā minētajā gadījumā divus ES 
mātes starpniekuzņēmumus ne vēlāk kā 
četrus gadus pēc šīs direktīvas 
piemērošanas dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Brian Hayes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja grupas piederības jurisdikcijas 
tiesību akti vai regulējums paredz prasību 
nodalīt dažādus darbības veidus, 
kompetentās iestādes atļauj izveidot divus 
ES mātes starpniekuzņēmumus, ja:

a) attiecīgās noregulējuma iestādes 
gūst pietiekamu pārliecību, ka divu 
pārvaldītājsabiedrību izveide nav šķērslis 
tādas grupas darbības noregulēšanai, 
kuru vada šīs pārvaldītājsabiedrības, un 
nepieciešamajai šīs darbības 
reorganizācijai pēc tās noregulēšanas;

b) attiecīgās uzraudzības iestādes 
gūst pietiekamu pārliecību, ka divu 
pārvaldītājsabiedrību izveide nav šķērslis 
tādas grupas darbības uzraudzībai, kuru 
vada šīs pārvaldītājsabiedrības;

c) vismaz viens no mātes 
uzņēmumiem ir pārvaldītājsabiedrība 
attiecībā pret kredītiestādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atkāpjoties no 1. punkta, grupas, 
kuras savu darbību veic, izmantojot 
vairākas iestādes Savienībā, un kuru 
kopējo aktīvu vērtība [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datums] pārsniedz 
EUR 30 miljardus, izveido ES mātes 
starpniekuzņēmumu vai 1.a punktā 
paredzētajā gadījumā divus vai vairāk ES 
mātes starpniekuzņēmumus ne vēlāk kā 
līdz [šīs direktīvas piemērošanas datums + 
trīs gadi].

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, tiek ieviests trīs gadu pārejas periods mātes starpniekuzņēmuma 
izveidei.

Grozījums Nr. 159
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atkāpjoties no 6. punkta, trešo 
valstu grupas, attiecībā uz kurām valsts 
tiesību aktos vai noteikumos ir paredzēta 
prasība strukturāli nodalīt dažādus 
darbības veidus, drīkst izveidot vairākus 
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ES mātes starpniekuzņēmumus. Šādi ES 
starpniekuzņēmumi izpilda prasību par 
darbību strukturālu nodalīšanu, kas šādai 
banku grupai ir jāievēro.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Komisija trīs gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pārskata 
iestādēm saskaņā ar šo punktu noteiktās 
prasības un, apspriežoties ar EBI, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisija pēc šī ziņojuma 
publicēšanas attiecīgā gadījumā ierosina 
nepieciešamos tiesību aktu grozījumus. 
Šajā ziņojumā tā apsver šādus aspektus:

a) vai šī panta prasības ir praksē 
piemērojamas, nepieciešamas un 
samērīgas un vai pareizāk nebūtu 
izmantot citus pasākumus;

b) vai citas jurisdikcijas piemēro 
prasības, kas ir līdzīgas šajā pantā 
noteiktajām, un, ja piemēro, tad apsver 
šādu prasību veidu un ietekmi, to, vai tās 
atbilst šī panta prasībām un aktīvu dažādo 
minimālo robežvērtību piemērošanas 
ietekmi šajās jurisdikcijās;

c) strukturālas darbību nodalīšanas 
prasību ietekmi citās jurisdikcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Atkāpjoties no 1. punkta, grupas, 
kuras savu darbību veic, izmantojot 
vairākas iestādes Savienībā, un kuru 
kopējo aktīvu vērtība [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datums] pārsniedz 
EUR 30 miljardus, izveido ES mātes 
starpniekuzņēmumu vai 1.a punktā 
paredzētajā gadījumā divus vai vairāk ES 
mātes starpniekuzņēmumus ne vēlāk kā 
līdz [šīs direktīvas piemērošanas datums + 
trīs gadi].

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā juridisko struktūru iespējamo pārstrukturēšanu, kā arī uzraudzības iestāžu 
apstiprinājuma saņemšanai vajadzīgo laiku, šis grozījums paredz, ka grupām, kuras veic 
darbību, izmantojot vairākas iestādes Savienībā, un kuru kopējo aktīvu vērtība pārsniedz 
EUR 30 miljardus, viena vai divu ES mātes starpniekuzņēmumu izveidei tiek piešķirts 
pietiekami ilgs pārejas posms.

Grozījums Nr. 162
Brian Hayes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Gadījumos, kuros saskaņā ar šo 
pantu ir atļauta divu mātes 
starpniekuzņēmumu izveide, tos abus 
kopā uzskata par grupu, uz kuru attiecas 
konsolidētā uzraudzība saskaņā ar šīs 
direktīvas VII sadaļas 3. nodaļas 
noteikumiem, un tās konsolidētās 
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uzraudzības iestādi nosaka atbilstīgi šiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Brian Hayes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Gadījumos, kuros saskaņā ar šo 
pantu ir atļauta divu mātes 
starpniekuzņēmumu izveide, tos uzskata 
par grupu Direktīvas 2014/59/ES 
īstenošanas vajadzībām, šīs grupas 
noregulējuma iestādi ieceļ saskaņā ar 
minētās direktīvas noteikumiem un šai 
grupas noregulēšanas iestādei attiecībā uz 
šiem mātes starpniekuzņēmumiem tiek 
piešķirtas visas tās pašas tiesības un 
pilnvaras, kuras tai būtu gadījumā, ja šie 
starpniekuzņēmumi būtu grupa, kurai ir 
mātesuzņēmums Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Brian Hayes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2013/36/ES
21.b pants – 6.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d Atkāpjoties no 1. punkta, grupas, 
kuras savu darbību veic, izmantojot 
vairākas iestādes Savienībā, un kuru 
kopējo aktīvu vērtība [šīs direktīvas spēkā 
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stāšanās datums] pārsniedz 
EUR 30 miljardus, izveido ES mātes 
starpniekuzņēmumu vai 7. punktā 
paredzētajā gadījumā divus vai vairāk ES 
mātes starpniekuzņēmumus ne vēlāk kā 
līdz [šīs direktīvas piemērošanas datums + 
četri gadi].

Or. en

Grozījums Nr. 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
56. pants – fa punkts (jauns) un fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a direktīvas 56. pantu papildina ar 
šādu fa) un fb) punktu:

"fa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
grozītās Direktīvas (ES) 2015/849 
48. pantā minētajām kompetentajām 
iestādēm;

fb) kompetentajām iestādēm vai 
struktūrām, kas atbildīgas par noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz darbību 
strukturālu nodalīšanu banku grupā.";

Or. en

Grozījums Nr. 166
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
56. pants – fa punkts (jauns) un fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a direktīvas 56. pantu papildina ar 
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šādu fa) un fb) punktu:

"fa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas (ES) 2015/849 48. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm1a;

fb) kompetentajām iestādēm vai 
struktūrām, kas atbildīgas par noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz darbību 
strukturālu nodalīšanu banku grupā.";

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 
2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 
finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 
2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 
73. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB ieteikumiem, pieņemot šo grozījumu, tiek nodrošināta sadarbība un 
informācijas apmaiņa atbilstīgi CRD 56. pantam ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas un teroristu darbības finansēšanas organizāciju apkarošanas iestādēm, kā arī ar 
kompetentajām iestādēm vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par noteikumu piemērošanu 
attiecība uz darbību strukturālu nodalīšanu banku grupas ietvaros.

Grozījums Nr. 167
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
56. pants – fa punkts (jauns) un fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a direktīvas 56. pantu papildina ar 
šādu fa) un fb) punktu:

"fa) Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvas (ES) 2015/849 48. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm;

fb) kompetentajām iestādēm vai 
struktūrām, kas atbildīgas par noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz darbību 
strukturālu nodalīšanu banku grupā.";

Or. en

Pamatojums

Jaunie punkti nodrošinātu sadarbību un informācijas apmaiņu ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un teroristu darbības finansēšanas apkarošanas iestādēm, kā arī ar iestādēm, 
kuras ir atbildīgas par noteikumu piemērošanu attiecība uz darbību strukturālu nodalīšanu 
banku grupas ietvaros.

Grozījums Nr. 168
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
63. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b direktīvas 63. panta 1. punkta 
beigas papildina ar šādu daļu:

"Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes vismaz drīkst pieprasīt šā punkta 
pirmajā daļā minētās personas nomaiņu, 
ja šī persona pārkāpj šā punkta pirmajā 
daļā tai noteiktos pienākumus.";

Or. en

Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (COD/2017/0046)). Grozījuma mērķis ir atļaut kompetentajām iestādēm 
pieprasīt kredītiestādes revidenta nomaiņu, ja šis revidents pārkāpj 1. punktā tam noteiktos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
67. pants – 1. punkts – pa apakšpunkts (jauns) līdz pd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.b direktīvas 67. panta 1. punktu 
papildina ar šādiem pa), pb), pc) un pd) 
apakšpunktiem:

"pa) iestāde neizpilda Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 92. pantā tai noteiktās pašu 
kapitāla prasības; 

pb) iestāde vai fiziska persona nepilda 
ar kompetentās iestādes izsniegtu 
regulējumu vai lēmumu noteiktos 
pienākumus; 

pc) iestāde veic darbību, iepriekš 
nesaņemot kompetentās iestādes izsniegtu 
atļauju gadījumos, kuros Regula (ES) 
Nr. 575/2013 vai valsts noteikumi, ar ko 
transponē šo direktīvu, paredz šai iestādei 
prasību iegūt šādu iepriekšēju atļauju, ja 
tā šādu atļauju ir ieguvusi, pamatojoties 
uz nepatiesu informāciju vai ja tā 
neievēro nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
šāda atļauja tika piešķirta;

pd) iestāde nepaziņo vai nepaziņo 
pilnībā vai savlaicīgi informāciju 
gadījumos, kuros Regula (ES) 
Nr. 575/2013 vai valsts noteikumi, ar ko 
transponē šo direktīvu, nosaka tai 
pienākumu sniegt šādu paziņojumu.";

Or. en

Grozījums Nr. 170
Thierry Cornillet

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
74. pants
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Spēkā esošais teksts Grozījums

11.a direktīvas 74. pantu svītro;

"74. pants

Iekšējā pārvaldība un atveseļošanas un 
noregulējuma plāni

1. Iestādēm ir noturīga pārvaldības 
kārtība, kas ietver skaidru organizatorisko 
struktūru, kurā ir precīzi definēts, 
pārredzams un konsekvents atbildības 
sadalījums, efektīvi procesi esošo vai 
varbūtējo risku noteikšanai, pārvaldībai, 
pārraudzībai un ziņošanai par tiem, 
atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, 
tostarp pareizas administratīvās un 
grāmatvedības procedūras, un atalgojuma 
politika un prakse, kas atbilst pareizai un 
efektīvai riska pārvaldībai un veicina to.

2. Šā panta 1. punktā minētā kārtība, 
procesi un mehānismi ir vispusīgi un 
samērīgi ar to risku veidu, mērogu un 
sarežģītību, kuri saistīti ar attiecīgo 
uzņēmējdarbības modeli un iestādes 
darbību. Vērā ņem 76. līdz 95. pantā 
noteiktos tehniskos kritērijus.

3. EBI nāk klajā ar pamatnostādnēm 
par šā panta 1. punktā minēto kārtību, 
procesiem un mehānismiem saskaņā ar 
2. punktu.";

Or. en

Pamatojums

Nepietiekami stingri pārvaldības noteikumi ir viens no iemesliem, kādēļ daļā Eiropas banku 
nozares ir vērojamas nepilnības. Tikai ar pamatnostādnēm nepietiek. Lai gan ir svarīgi ņemt 
vērā samērīgumu, ES regulējumā būtu jāparedz vairāki pamatprincipi. CRD 74. pantā 
minētie mērķi būtu jāpārnes uz CRR. Labā prakse, kas ir regulēta valstu regulējumā un dažu 
valstu banku nozarē varētu būt lietderīga visai ES banku nozarei, tādējādi stiprinot visas ES 
stabilitāti.

Grozījums Nr. 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
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Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
74. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

11.a direktīvas 74. pantu groza šādi:

1. Iestādēm ir noturīga pārvaldības 
kārtība, kas ietver skaidru organizatorisko 
struktūru, kurā ir precīzi definēts, 
pārredzams un konsekvents atbildības 
sadalījums, efektīvi procesi esošo vai 
varbūtējo risku noteikšanai, pārvaldībai, 
pārraudzībai un ziņošanai par tiem, 
atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, 
tostarp pareizas administratīvās un 
grāmatvedības procedūras, un atalgojuma 
politika un prakse, kas atbilst pareizai un 
efektīvai riska pārvaldībai un veicina to.

"1. Iestādēm ir noturīga pārvaldības 
kārtība, kas ietver skaidru organizatorisko 
struktūru, kurā ir precīzi definēts, 
pārredzams un konsekvents atbildības 
sadalījums, efektīvi procesi esošo vai 
varbūtējo risku noteikšanai, pārvaldībai, 
pārraudzībai un ziņošanai par tiem, 
atbilstīgi iekšējās kontroles mehānismi, 
tostarp pareizas administratīvās un 
grāmatvedības procedūras, un atalgojuma 
politika un prakse, kas atbilst pareizai un 
efektīvai riska pārvaldībai un veicina to.
Minētā atalgojuma politika un prakse ir 
dzimumneitrāla.

2. Šā panta 1. punktā minētā kārtība, 
procesi un mehānismi ir vispusīgi un 
samērīgi ar to risku veidu, mērogu un 
sarežģītību, kuri saistīti ar attiecīgo 
uzņēmējdarbības modeli un iestādes 
darbību. Vērā ņem 76. līdz 95. pantā 
noteiktos tehniskos kritērijus.

2. Šā panta 1. punktā minētā kārtība, 
procesi un mehānismi ir vispusīgi un 
samērīgi ar to risku veidu, mērogu un 
sarežģītību, kuri saistīti ar attiecīgo 
uzņēmējdarbības modeli un iestādes 
darbību. Vērā ņem 76. līdz 95. pantā 
noteiktos tehniskos kritērijus.

3. EBI nāk klajā ar pamatnostādnēm 
par šā panta 1. punktā minēto kārtību, 
procesiem un mehānismiem saskaņā ar
2. punktu.

3. EBI nāk klajā ar pamatnostādnēm 
par šā panta 1. punktā minēto kārtību, 
procesiem un mehānismiem saskaņā ar 
2. punktu. Gadu pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas EBI nāk klajā ar 
pamatnostādnēm par dzimumneitrālu 
atalgojuma politiku kredītiestādēm un 
investīciju brokeru sabiedrībām. Divus 
gadus pēc šo pamatnostādņu publicēšanas 
un, pamatojoties uz valstu kompetento 
iestāžu apkopoto informāciju, EBI 
izstrādā ziņojumu par dzimumneitrālas 
atalgojuma politikas piemērošanu 
kredītiestādēs un investīciju brokeru 
sabiedrībās.";
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Grozījums Nr. 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Direktīva 2013/36/ES
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes apkopo 
informāciju, kas atklāta atbilstīgi Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 450. panta 1. punkta g), 
h), i) un k) apakšpunktā noteiktajiem 
informācijas atklāšanas kritērijiem, un to
izmanto, lai novērtētu atalgojuma 
tendences un praksi. Kompetentās iestādes 
minēto informāciju sniedz EBI.

1. Kompetentās iestādes apkopo 
informāciju, kas atklāta atbilstīgi Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 450. panta 1. punkta g), 
h), i) un k) apakšpunktā noteiktajiem 
informācijas atklāšanas kritērijiem, kā arī 
kredītiestāžu un investīciju brokeru 
sabiedrību sniegto informāciju par 
dzimumu darba samaksas atšķirībām, un 
šo informāciju izmanto, lai novērtētu 
atalgojuma tendences un praksi. 
Kompetentās iestādes minēto informāciju 
sniedz EBI.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
75. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

12.a panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Kompetentās iestādes apkopo
informāciju par to fizisko personu skaitu 
katrā iestādē, kuru atalgojums finanšu gadā 
ir EUR 1 miljons vai vairāk, algas līmenis 

"3. Iestādes paziņo kompetentajām 
iestādēm informāciju par to fizisko personu 
skaitu katrā iestādē, kuru atalgojums 
finanšu gadā ir EUR 1 miljons vai vairāk, 
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ir EUR 1 miljons, tostarp par to darba 
pienākumiem, attiecīgo uzņēmējdarbības 
nozari un algu, prēmiju, ilgtermiņa stimulu 
un pensiju iemaksu galvenajām 
sastāvdaļām. Šo informāciju nosūta EBI,
un tā šo informāciju publicē kā piederības 
dalībvalsts apkopotos datus, izmantojot 
vienotu ziņojuma formātu. EBI var 
izstrādāt pamatnostādnes, lai veicinātu šā 
punkta īstenošanu un nodrošinātu 
apkopotās informācijas saskaņotību.

algas līmenis ir EUR 1 miljons, tostarp par 
to darba pienākumiem, attiecīgo 
uzņēmējdarbības nozari un algu, prēmiju, 
ilgtermiņa stimulu un pensiju iemaksu 
galvenajām sastāvdaļām. Kompetentās 
iestādes minēto informāciju nosūta EBI,
kura to publisko kā piederības dalībvalsts 
apkopotos datus, izmantojot vienotu 
ziņojuma formātu.";

Or. en

Grozījums Nr. 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
75. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pantu papildina ar šādu 
3.a punktu:

"EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai precizētu vienotus 
ziņojumu formātus, sastādīšanas 
biežumu, iesniegšanas termiņus, 
definīcijas un IT risinājumus, ko piemēro 
3. punktā minētās informācijas 
paziņošanai Savienībā.";

Or. en

Grozījums Nr. 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
76. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b direktīvas 76. panta 3. punkta 
beigas papildina ar šādu daļu:

"Šo punktu nepiemēro mazām un 
nesarežģītām iestādēm, kas noteiktas 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a pantā.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Grozījums Nr. 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.c punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
78. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

13.a direktīvas 78. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu:

4. Ja atsevišķas iestādes būtiski 
atšķiras no vairākuma līdzīgo iestāžu vai ja 
ir maz kopīga izmantotajā pieejā, kas 
noved pie lielas rezultātu dažādības, 
kompetentās iestādes izpēta tā iemeslus un, 
ja var skaidri konstatēt, ka iestādes lietotās 
pieejas rezultātā pašu kapitāla prasības tiek 
novērtētas pārāk zemu, ko nevar izskaidrot 
ar riska darījumu vai pozīciju pamatā esošo 
risku atšķirībām, veic nepieciešamās 
korektīvās darbības.

"4. Ja atsevišķas iestādes būtiski 
atšķiras no vairākuma līdzīgo iestāžu vai ja 
ir maz kopīga izmantotajā pieejā, kas 
noved pie lielas rezultātu dažādības, 
kompetentās iestādes izpēta tā iemeslus un, 
ja var skaidri konstatēt, ka iestādes lietotās 
pieejas rezultātā pašu kapitāla prasības tiek 
novērtētas pārāk zemu, ko nevar izskaidrot 
ar riska darījumu vai pozīciju pamatā esošo 
risku atšķirībām, veic nepieciešamās 
korektīvās darbības.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām 
iestādēm ir nepieciešamās pilnvaras 
vismaz šādu korektīvu darbību veikšanai:

– pieprasīt iestādei piemērot papildu 
reizinātājus kapitāla prasībām, ko tās 
nosaka, izmantojot iekšējās pieejas;

– pieprasīt iestādei izmantot 
atbilstošu standartizēto pieeju vai citu 
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Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētu 
modeli riska svērto riska darījumu 
kopējās vērtības vai pašu finanšu līdzekļu 
vērtības aprēķināšanai, izņemot attiecībā 
uz operacionālo risku;

– pieprasīt iestādei piemērot 
minimālo robežvērtību kapitāla prasībām, 
kas noteiktas saskaņā ar iekšējo pieeju, ko 
izsaka procentos no atbilstošās 
standartizētās pieejas vai cita Regulā (ES) 
Nr. 575/2013 paredzēta modeļa 
izmantošanas riska svērto riska darījumu 
kopējās vērtības vai pašu finanšu līdzekļu 
vērtības aprēķināšanai, izņemot attiecībā 
uz operacionālo risku;

– noteikt moratoriju iekšējās pieejas 
korekciju apstiprināšanai, ja to 
piemērošana būtiski samazinās svērtā 
riska rādītāji;

– pieprasīt iestādēm atklāt atšķirības 
aprēķinos, ko rada atbilstošas 
standartizētās pieejas un iekšējo pieeju 
izmantošana;

EBI nāk klajā ar pamatnostādnēm, kas 
izstrādātas saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, par šajā punktā 
minēto kompetento iestāžu veikto 
korektīvo darbību piemērošanu.";

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Grozījums Nr. 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
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iestādes ievieš iekšējās sistēmas vai 
izmanto standartizēto metodoloģiju, lai 
identificētu, novērtētu, pārvaldītu un 
mazinātu riskus, kas izriet no iespējamajām 
procentu likmju izmaiņām, kuras ietekmē 
gan pašu kapitāla ekonomisko vērtību, gan 
iestādes netirdzniecības portfeļa darbību 
neto procentu ienākumus.

iestādes ievieš iekšējās sistēmas vai 
izmanto standartizēto metodiku, lai 
identificētu, novērtētu, pārvaldītu un 
mazinātu riskus, kas izriet no iespējamajām 
procentu likmju izmaiņām, kuras ietekmē 
gan pašu kapitāla ekonomisko vērtību, gan 
iestādes netirdzniecības portfeļa darbību 
neto procentu ienākumus. Atkāpjoties no šī 
punkta prasībām, nelielām un 
nesarežģītām iestādēm, kas noteiktas 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a pantā, 
standartizētā metodika ir jāizmanto 
vienīgi tad, ja kompetentā iestāde secina, 
ka to iekšējās sistēmas nav apmierinošas.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
iestādes ievieš iekšējās sistēmas, lai 
novērtētu un uzraudzītu riskus, kas izriet 
no iespējamajām kredītriska starpības 
izmaiņām, kuras ietekmē gan pašu 
kapitāla ekonomisko vērtību, gan iestādes 
netirdzniecības portfeļa darbību neto 
procentu ienākumus.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
iestādes ievieš iekšējās sistēmas, lai 
novērtētu un uzraudzītu riskus, kas izriet 
no iespējamajām kredītriska starpības 
izmaiņām, ko nevar pamatot ar procentu 
likmju risku vai kredītriska paredzamo 
pēkšņas neizpildes risku, ko rada iestādes 
netirdzniecības portfeļa darbības aktīvi, 
kas tiek uzskaitīti pēc to tirgus vērtības 
(mark–to–market).

Or. en

Pamatojums

BCBS standartos CSRBB ir nošķirts no IRRBB un tiek kvalificēts kā "saistītais risks, kas ir 
jāuzrauga un jānovērtē". Grozījums ir paredzēts, lai bankas portfeļa kredītriska starpības 
(CSRBB) definīciju saskaņotu ar attiecīgo Bāzeles Banku uzraudzības komitejas izstrādāto 
definīciju.
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Grozījums Nr. 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm izmantot 1. punktā minēto 
standartizēto metodoloģiju, ja iestāžu
izmantotās iekšējās sistēmas 1. punktā 
minēto risku novērtēšanai nav 
apmierinošas.

3. Kompetentās iestādes katrā 
gadījumā atsevišķi var pieprasīt iestādēm 
izmantot 1. punktā minēto standartizēto 
metodiku, ja attiecīgās iestādes izmantotās 
iekšējās sistēmas 1. punktā minēto risku 
novērtēšanai nav apmierinošas.

Kompetentās iestādes katrai iestādei 
sniedz pienācīgu rakstisku pamatojumu 
par tās lēmumu pieprasīt saistībā ar 
standartizētās metodikas izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Bāzeles noteikumiem kompetentajām iestādēm būtu jānosaka obligāta 
standartizētās metodikas izmantošana katrā gadījumā atsevišķi pēc neatkarīgas individuālo 
iestāžu pārvaldības sistēmu un modeļu pārbaudes. Tā kā tas ir tālejošs lēmums, ir būtiski, lai 
uzraugošās iestādes rakstiski katrai iestādei pienācīgi pamatotu iespējamo lēmumu noteikt 
obligātu standartizētas metodikas izmantošanu un jo īpaši savā IRRBB vērtējumā sniegtu 
skaidru pārskatu par bankas iekšējā modeļa nepilnībām.

Grozījums Nr. 180
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm izmantot 1. punktā minēto 
standartizēto metodoloģiju, ja iestāžu 

3. Pēc analīzes veikšanas par katras 
atsevišķās iestādes izmantotajiem 
modeļiem un pārvaldības sistēmu, 
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izmantotās iekšējās sistēmas 1. punktā 
minēto risku novērtēšanai nav 
apmierinošas.

kompetentās iestādes var pieprasīt 
attiecīgajai iestādei izmantot 1. punktā 
minēto standartizēto metodiku, ja tās
izmantotās iekšējās sistēmas 1. punktā 
minēto risku novērtēšanai nav 
apmierinošas. Kompetentās iestādes 
pamato to pieņemtos lēmumus noteikt 
obligātu šīs metodikas izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm izmantot 1. punktā minēto 
standartizēto metodoloģiju, ja iestāžu 
izmantotās iekšējās sistēmas 1. punktā 
minēto risku novērtēšanai nav 
apmierinošas.

3. Kompetentās iestādes var pieprasīt 
iestādēm kā alternatīvu izmantot 1. punktā 
minēto standartizēto metodiku, ja, 
pamatojoties uz iestāžu novērtēšanas 
modeļu individuālu novērtējumu, iestāžu 
izmantotajiem iekšējiem modeļiem
1. punktā minēto risku novērtēšanai ir 
trūkumi.

Or. en

Pamatojums

Bāzeles Banku uzraudzības komitejas standartā attiecībā uz procentu likmju risku bankas 
portfelim (IRRBB) ierosināta iespēja piemērot standartizētu modeli gadījumos, kad iekšējie 
novērtēšanas modeļi ir nepilnīgi. Jēdziens "nav apmierinošs" liek domāt par ievērojami 
plašāku piemērošanu. Tieši tāpat Bāzeles Banku uzraudzības komitejas standartizētajā 
sistēmā ir noteikts atsevišķs modelis, bet nav atsauces uz visu "sistēmu", tāpēc uzskatām, ka 
termins "modelis" ir piemērotāks.

Grozījums Nr. 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
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Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu, lai šā panta nolūkā precizētu 
informāciju par standartizēto metodoloģiju, 
ko iestādes var izmantot, lai novērtētu 
1. punktā minētos riskus.

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu, lai šā panta nolūkā precizētu 
informāciju par standartizēto metodiku, ko 
iestādes var izmantot, lai novērtētu 
1. punktā minētos riskus, tostarp 
konservatīvi kalibrētu alternatīvu 
vienkāršotu metodiku attiecībā uz 
nelielām un nesarežģītām iestādēm, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
430.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva 2013/36/ES
84. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu, lai šā panta nolūkā precizētu 
informāciju par standartizēto
metodoloģiju, ko iestādes var izmantot, lai 
novērtētu 1. punktā minētos riskus.

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu, lai šā panta nolūkā precizētu 
samērīgas un vienkāršas standartizētas 
metodikas principus, ko iestādes var 
izmantot, lai novērtētu 1. punktā minētos 
riskus, vai kuri jāizmanto saskaņā ar 
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Otrā pīlāra novērtēšana arī turpmāk ir individuāli raksturīgu atšķirību novērtēšanas process. 
Tas nav piemērots tehnisko standartu izstrādei, lai noteiktu, kā veicams Otrā pīlāra risku 
novērtējums.
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Grozījums Nr. 184
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvu papildina ar šādu 84.a pantu:

"84.a pants

Ar vidi saistītie riski

EBI izpēta ar vidi saistītu risku ieviešanu 
par jaunu riska kategoriju, lai cita starpā 
novērtētu iespējamos būtiskos ar vidi 
saistīto risku cēloņus un ietekmi uz 
iestādēm, ņemot vērā iestāžu iesniegtos 
ilgtspējas ziņojumus. Līdz [spēkā stāšanās 
diena + viens gads] EBI iesniedz 
Komisijai ziņojumu par saviem 
secinājumiem.

Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikumu.";

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un enerģētikas pārkārtošanu, EBI ir pilnvarots iesniegt 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un Komisijai par ar vidi saistītu risku ieviešanu par jaunu 
riska kategoriju, lai cita starpā novērtētu iespējamos būtiskos ar vidi saistīto risku cēloņus un 
ietekmi uz iestādēm, ņemot vērā iestāžu iesniegtos ilgtspējas ziņojumus.

Grozījums Nr. 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
84.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

direktīvu papildina ar šādu 84.a pantu:

"84.a pants

Ar klimatu saistītie riski

1. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka tiek ieviesta politika un procesi, ar ko 
var apzināt, mērīt un pārvaldīt visus 
būtiskos ar klimatu saistīto risku cēloņus 
un ietekmi.

2. Lai piemērotu 1. punktu, iestāde 
nosaka:

a) riskus, kuriem iestāde ir pakļauta 
īstermiņa, vidējā termiņā un ilgtermiņā;

b) aprakstu par kredītriska darījumu 
ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz 
aktīviem, kas saistīti ar oglekli, ja tā ir 
būtiska; tas ietver tālredzīgu klimata 
pārmaiņu scenārija analīzi, kurā 
novērtēts, kā šis portfelis ir saskaņots ar 
Parīzes nolīguma mērķi — ierobežot 
globālo sasilšanu krietni zem 2°C, kā to 
iesaka TCFD;

c) ar klimatu saistīto risku ietekmi uz 
iestādes darbību, stratēģiju un finanšu 
plānošanu, ja tā ir būtiska un tai ir 
finansiāls raksturs;

d) procesus, ko iestāde izmanto, lai 
apzinātu, novērtētu un pārvaldītu ar 
klimatu saistītos riskus;

e) rādītājus un lielumus, ko iestāde ir 
izmantojusi, lai novērtētu ar klimatu 
saistīto īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa risku ietekmi uz kredītu 
piešķiršanu un finanšu starpniecības 
darījumiem, ja tā ir būtiska.

3. EBI nosaka pamatnostādnes, lai 
precizētu šādus jēdzienus:

a) īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa laikposms;

b) konkrētas ar klimatu saistītas 
problēmas, kas varētu rasties īstermiņā, 
vidējā termiņā vai ilgtermiņā un radīt 
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būtisku finansiālu ietekmi uz iestādi;

c) fiziskie riski un pārejas riski;

d) procesi, kas nosaka, kuri riski var 
radīt būtisku finansiālu ietekmi uz iestādi;

e) "zaļie" riska darījumi, kas 
pamatoti uz oglekļa emisiju ietekmes 
metodiku, ko Komisija noteikusi saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
501.da pantu (jauns);

f) "brūnie" riska darījumi, kas 
pamatoti uz oglekļa emisiju ietekmes 
metodiku, kuru Komisija noteikusi 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
501.db pantu (jauns);

g) tālredzīga klimata pārmaiņu 
scenārija analīze portfeļa līmenī.

EBI publisko šīs pamatnostādnes līdz ... 
[divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā].

4. EBI veic tālredzīgu klimata 
pārmaiņu scenārija analīzi attiecībā uz 
regulēto struktūru portfeļiem, lai 
novērtētu ar klimatu saistītos riskus un 
aizdevuma portfeļu pielāgotību klimata 
pārmaiņām ES tirgus līmenī. Tā sazinās 
ar citām EUI un Komisiju, lai saskaņotu 
šādu klimata scenārija analīzi.";

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar enerģētikas pārkārtošanu saistītās prasības, iestādēm 
riska pārvaldībā jāintegrē arī ar klimatu saistītie riski.

Grozījums Nr. 186
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
84.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a direktīvu papildina ar šādu 
84.a pantu:

"84.a pants

Vides riski

1. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka tiek ieviesta politika un procesi, ar ko 
var noteikt, mērīt un pārvaldīt visus 
būtiskos ar vidi saistīto risku cēloņus un 
ietekmi.

2. Lai piemērotu 1. punktu, iestāde 
nosaka:

a) riskus, kuriem iestāde ir pakļauta 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā;

b) aprakstu par kredītriska darījumu 
ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz 
aktīviem, kas saistīti ar oglekli, ja tā ir 
būtiska; tas ietver tālredzīgu klimata 
pārmaiņu scenārija analīzi, kurā 
novērtēts, kā šis portfelis ir saskaņots ar 
Parīzes nolīguma mērķi — ierobežot 
globālo sasilšanu krietni zem 2°C, kā to 
iesaka Finanšu stabilitātes padomes 
darba grupa ar klimatu saistītas finanšu 
informācijas atklāšanas jautājumos;

c) ar vidi saistīto risku ietekmi uz 
iestādes darbību, stratēģiju un finanšu 
plānošanu, ja riski būtiski un finansiāli;

d) procesus, ko iestāde izmanto, lai 
apzinātu, novērtētu un pārvaldītu ar vidi 
saistītos riskus;

e) rādītājus un lielumus, ko iestāde ir 
izmantojusi, lai novērtētu ar vidi saistīto 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa 
risku ietekmi uz kredītu piešķiršanu un 
finanšu starpniecības darījumiem, ja tā ir
būtiska.

3. EBI nosaka pamatnostādnes, lai 
precizētu šādus jēdzienus:

a) īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa laikposms;
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b) konkrētas ar vidi saistītas 
problēmas, kas varētu rasties īstermiņā, 
vidējā termiņā vai ilgtermiņā un radīt 
būtisku finansiālu ietekmi uz iestādi;

c) fiziskie riski un pārejas riski;

d) procesi, kas nosaka, kuri riski var 
radīt būtisku finansiālu ietekmi uz iestādi;

e) ar oglekli saistītie aktīvi;

f) tālredzīga klimata pārmaiņu 
scenārija analīze portfeļa līmenī.

EBI publisko šīs pamatnostādnes līdz [divi 
gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

4. EBI veic tālredzīgu klimata 
pārmaiņu scenārija analīzi attiecībā uz 
regulēto struktūru portfeļiem, lai 
novērtētu vides riskus un aizdevuma 
portfeļu pielāgotību klimata pārmaiņām 
ES tirgus līmenī. Tā sazinās ar citām EUI 
un Komisiju, lai saskaņotu šādu klimata 
scenārija analīzi.";

Or. en

Pamatojums

Jaunā 84.a panta turpmāka saskaņošana ar ieteikumiem, ko sagatavojusi Finanšu stabilitātes 
padomes darba grupas ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanas jautājumos.

Grozījums Nr. 187
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a direktīvu papildina ar šādu 
84.a pantu:

"84.a pants

Būtiski vides, sociālie un pārvaldības riski

1. Kompetentās iestādes nodrošina, 
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ka tiek ieviesta politika un procesi, ar ko 
var noteikt, mērīt un pārvaldīt visus 
būtiskos vides, sociālo un pārvaldības 
risku cēloņus un ietekmi.

2. Lai piemērotu 1. punktu, iestāde 
nosaka:

a) riskus, kuriem iestāde ir pakļauta 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā;

b) aprakstu par kredītriska darījumu 
ievērojamu koncentrāciju attiecībā uz 
aktīviem, kas saistīti ar oglekli, ja tā ir 
būtiska;

c) būtisko vides, sociālo un 
pārvaldības risku ietekmi uz iestādes 
darbību, stratēģiju un finanšu plānošanu, 
ja riski būtiski un finansiāli;

d) procesus, ko iestāde izmanto, lai 
noteiktu, novērtētu un pārvaldītu būtiskos 
vides, sociālos un pārvaldības riskus;

e) rādītājus, ko iestāde ir izmantojusi, 
lai novērtētu būtisko vides, sociālos un 
pārvaldības īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa risku ietekmi uz kredītu 
piešķiršanu un finanšu starpniecību, ja tā 
ir būtiska.

3. EBI nosaka pamatnostādnes, lai 
precizētu šādus jēdzienus:

a) īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa laikposms;

b) konkrētas ar būtiskiem vides, 
sociāliem un pārvaldības jautājumiem 
saistītas problēmas, kas varētu rasties 
īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā 
un radīt būtisku finansiālu ietekmi uz 
iestādi; 

c) fiziskie riski un pārejas riski;

d) procesi, kas nosaka, kuri riski var 
radīt būtisku finansiālu ietekmi uz iestādi;

e) ar oglekli saistītie aktīvi saskaņā 
ar ES "brūno" taksonomiju, kas 
pieņemta tādā pašā procesā kā attiecībā 
uz ES "zaļo" taksonomiju.

EBI publisko šīs pamatnostādnes līdz ... 
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[divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā].

4. Lai novērtētu ar klimatu saistītos 
banku riskus, EBI sadarbībā ar 
attiecīgajām EUI un valstu regulatoriem 
izstrādā tālredzīgu klimata pārmaiņu 
scenārija analīzi attiecībā uz to 
portfeļiem.";

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar enerģētikas pārkārtošanu saistītās prasības, iestādēm 
riska pārvaldībā jāintegrē arī ar klimatu saistītie riski. Papildus klimata jautājumiem EBI 
būtu jānovērtē plašāks ilgtspējības elementu spektrs.

Grozījums Nr. 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2013/36/ES
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
iestādes īsteno politiku un procesus, lai 
novērtētu un pārvaldītu operacionālo risku, 
tostarp modeļa risku un riskus, kas izriet no 
ārpakalpojumu izmantošanas, ietverot retus 
notikumus ar būtisku ietekmi. Iestādes 
precizē, kas ir operacionālais risks šīs 
politikas un šo procedūru vajadzībām.

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka 
iestādes īsteno politiku un procesus, lai 
novērtētu un pārvaldītu operacionālo risku, 
tostarp modeļa risku, rīcības risku saskaņā 
ar 85.a pantu un riskus, kas izriet no 
ārpakalpojumu izmantošanas, ietverot retus 
notikumus ar būtisku ietekmi. Iestādes 
precizē, kas ir operacionālais risks šīs 
politikas un šo procedūru vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
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Direktīva 2013/36/ES
85.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a direktīvu papildina ar šādu 
85.a pantu:

"85.a pants

Rīcības risks

1. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka iestādes nosaka rīcības risku par 
jebkādu risku, ko rada pakalpojumu 
sniegšana vai darbību veikšana tādā 
veidā, kas neatbilst regulatīvajām 
prasībām vai standartiem, un pakļauj 
iestādi iespējamiem naudas sodiem, 
sodiem un sankcijām vai rada 
zaudējumus ("pārkāpumi"). Rīcības risku 
nosaka attiecībā uz jebkuru pārkāpumu 
iestādes darbinieka vai trešās personas, ar 
ko noslēgti ārpakalpojumu līgumi par 
operatīvajām funkcijām vai darbībām vai 
ko apstiprinājusi iestādes vadības 
struktūra, darbības vai bezdarbības dēļ, 
sagatavošanas vai nobeiguma posmā, tīši 
vai nevērības dēļ.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka iestādes ievieš politiku un procedūras, 
lai noteiktu, novērtētu un pārvaldītu riska 
darījumus attiecībā uz rīcības risku. 
Iestādes precizē, kas ir rīcības risks šīs 
politikas un šo procedūru vajadzībām.

3. Iestādes, kas norīkotas saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, ko piemēro 
iestādēm, kas uzrauga 1. punktā minētās 
normatīvās prasības un standartus, bez 
nepamatotas kavēšanās informē 
kompetento iestādi, kas atbild par iestādes 
prudenciālo uzraudzību, par jebkādu 
izmeklēšanu, kas saistīta ar šīs iestādes 
iespējamo pārkāpumu. Šī informācija ir 
konfidenciāla saskaņā ar šīs direktīvas 
VII sadaļas II iedaļu.";

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
85.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a direktīvu papildina ar šādu 
85.a pantu:

"85.a pants

Būtisku darbību nodošana ārpakalpojumā

1. Iestādes informē kompetentās 
iestādes vismaz trīs mēnešus pirms 
būtisku darbību nodošanas 
ārpakalpojumā. Kompetentās iestādes 
informē arī par būtiskām izmaiņām 
līgumos un nolīgumos, kas saistīti ar 
būtisku darbību nodošanu 
ārpakalpojumā, piemēram, ja darbības 
tiek nodotas apakšuzņēmējam.

2. Nododot ārpakalpojumā darbības, 
iestādes ievēro šādas prasības:

a) ar ārpakalpojumā nodotām 
darbībām neparedz augstākās vadības 
atbildības deleģēšanu;

b) iestāde, kas nodod ārpakalpojumā 
darbības pieņem politiku attiecībā uz 
pieeju ārpakalpojumu sniegšanai, tostarp 
ārkārtas rīcības plānus un atteikšanās 
stratēģijas.

3. Ja ārpakalpojumā nodota darbība 
neatbilst 2. punktā noteiktajām prasībām, 
kompetentā iestāde var pieprasīt iestādei 
grozīt vai izbeigt ārpakalpojumu 
nolīgumu.";

Or. en

Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (CON 2017/46)). Grozījuma mērķis ir saskaņot procesu kompetento 
iestāžu informēšanai par būtisku darbību nodošanu ārpakalpojumā, kā arī par 
piemērojamajām prudenciālajām prasībām.
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Grozījums Nr. 191
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
88. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.b direktīvas 88. panta beigas 
papildina ar šādu daļu:

"Dalībvalstis vismaz nodrošina, ka 
iestādes vadības struktūra pastāvīgi 
uzrauga aizdevumus saistītām personām 
un paziņo par šādiem aizdevumiem 
kompetentajai iestādei. Kompetentās 
iestādes ir pilnvarotas aizliegt vai 
ierobežot šādus aizdevumus, ja tie rada 
jebkādus interešu konfliktus.";

Or. en

Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46).) Pieņemot šo grozījumu, kompetentās iestādes tiek 
pilnvarotas aizliegt izsniegt aizdevumu personām, kas saistītas ar kredītiestādi, ja šāds 
aizdevums var radīt interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
88. pants – 2. punkts – 5. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.b direktīvas 88. panta 2. punkta 
piekto daļu aizstāj ar šādu:

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vadības 
struktūrai nav nekādu pilnvaru neviena tās 

"Attiecībā un nelielām un nesarežģītām 
iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) 
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locekļa atlases un iecelšanas procesā, šo 
punktu nepiemēro.

Nr. 575/2013 430.a pantā, un, ja saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem vadības struktūrai 
nav nekādu pilnvaru neviena tās locekļa 
atlases un iecelšanas procesā, šo punktu 
nepiemēro.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Grozījums Nr. 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 14.c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
89. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.c direktīvas 89. pantu aizstāj ar 
šādu:

89. pants "89. pants

Ziņošana par katru valsti Ziņošana par katru valsti

1. No 2015. gada 1. janvāra 
dalībvalstis pieprasa, lai katra iestāde par 
attiecīgo finanšu gadu konsolidētā veidā un 
precizējot par katru dalībvalsti un par katru 
trešo valsti, kurā tā veic uzņēmējdarbību, 
ik gadu publisko šādu informāciju:

1. Dalībvalstis pieprasa, lai katra 
iestāde par katru jurisdikciju attiecībā uz
konkrēto finanšu gadu konsolidētā veidā 
un precizējot par katru dalībvalsti un par 
katru trešo valsti, kurā tai reģistrēts viens 
vai vairāki uzņēmumi, tostarp 
meitasuzņēmumi, filiāles un saistīti 
uzņēmumi, konsolidētā finanšu pārskatā
ik gadu publisko šādu informāciju:

a) nosaukums(-i), darbību veids un 
ģeogrāfiskā vieta;

a) uzņēmumu nosaukumu saraksts 
un īss darbību veida un šo uzņēmumu 
nodokļu reģistrācijas valsts apraksts;

b) apgrozījums; b) neto apgrozījums, kas rodas 
jurisdikcijā, tostarp atsevišķa informācija 
par apgrozījumu, kas radies ar saistītām 
un nesaistītām personām;

c) darba ņēmēju skaits, izteikts pilnas 
slodzes ekvivalenta vienībā;

c) darba ņēmēju skaits, izteikts pilnas 
slodzes ekvivalenta vienībā;

d) peļņa vai zaudējumi pirms d) peļņas vai zaudējumu summa 
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nodokļiem; pirms ienākuma nodokļa;

e) nodokļi peļņai vai zaudējumiem; e) uzkrātā ienākuma nodokļa summa 
(kārtējais gads), kas ir kārtējie nodokļa 
izdevumi par ar nodokli apliekamo peļņu 
vai zaudējumiem, kurus attiecīgajā 
finanšu gadā atzinuši meitasuzņēmumi, 
filiāles, kopuzņēmumi un uzņēmumi, kas 
ir rezidenti nodokļu vajadzībām 
attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā;

f) saņemtās publiskās subsīdijas. f) samaksātā ienākuma nodokļa 
summa, kas ir ienākuma nodokļa summa, 
ko attiecīgajā finanšu gadā samaksājuši 
meitasuzņēmumi, filiāles, kopuzņēmumi 
un uzņēmumi, kas ir rezidenti nodokļu 
vajadzībām attiecīgajā nodokļu 
jurisdikcijā;

2. Neatkarīgi no 1. punkta 
dalībvalstis pieprasa iestādēm publiskot 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto 
informāciju pirmo reizi 2014. gada 
1. jūlijs.

g) pamatkapitāls;

3. Visas globālās sistēmiski 
nozīmīgās iestādes, kuras saņēmušas 
atļauju Savienībā, kā apzināts 
starptautiskā mērogā, līdz 2014. gada 
1. jūlijs iesniedz Komisijai konfidenciāli 
šā panta 1. punkta d), e) un 
f) apakšpunktā minēto informāciju. 
Komisija, apspriedusies attiecīgi ar EBI, 
EIOPA un EVTI, veic vispārēju 
izvērtējumu par iespējamām negatīvām 
ekonomiskām sekām, ko var radīt šādas 
informācijas publiskošana, tostarp par 
ietekmi uz konkurētspēju, ieguldījumu un 
kredītu pieejamību un finanšu sistēmas 
stabilitāti. Komisija iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 
2014. gada 31. decembrim.

h) uzkrātās peļņas summa perioda 
beigās;

Gadījumā, ja Komisijas ziņojumā konstatē 
būtiskas negatīvas sekas, Komisija apsver 
iespēju nākt klajā ar atbilstošu leģislatīvu 
priekšlikumu par grozījumiem 1. punktā 
noteiktajā izpaušanas pienākumā un 
saskaņā ar 145. panta h) punktu var 
izlemt atlikt minēto pienākumu. Komisija 
katru gadu pārskata nepieciešamību 

i) saņemtās publiskās subsīdijas;
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pagarināt atlikšanu.

4. Šā panta 1. punktā minēto 
informāciju revidē saskaņā ar Direktīvu 
2006/43/EK, un, kad iespējams, publicē kā 
attiecīgās iestādes gada finanšu pārskatu 
vai, attiecīgā gadījumā, konsolidēto finanšu 
pārskatu pielikumu.

j) fiksētās investīcijas nemateriālos 
pamatlīdzekļos, iekārtās un krājumos un 
materiālo pamatlīdzekļu uzturēšanas 
izmaksas gadā;

5. Ciktāl turpmākos Savienības tiesību 
aktos paredz plašākus izpaušanas 
pienākumus nekā tie, kas noteikti šajā 
pantā, šo pantu pārstāj piemērot un to 
attiecīgi svītro.

k) vai meitasuzņēmumi, filiāles, 
kopuzņēmumi vai uzņēmumi attiecīgajā 
laikposmā ir izmantojuši priekšrocības, ko 
sniedz preferenciālais nodokļu režīms, kas 
varētu ļaut vai ļauj maksāt nodokļus par 
likmi, kas ir zemāka nekā parasti piemēro 
peļņai, kas rodas attiecīgajā jurisdikcijā, 
un sniedz attiecīgās darbības aprakstu.

2. Šā panta 1. punkta 
e) apakšpunktā, kārtējie nodokļa izdevumi 
attiecas tikai uz uzņēmuma darbību 
kārtējā finanšu gadā, un ietver tikai tās 
summas, ko paredzēts samaksāt 
divpadsmit mēnešu laikā no perioda 
beigām, un neietver visus atliktos 
nodokļus.

3. Šā panta 1. punktā minēto 
informāciju revidē saskaņā ar Direktīvu 
2006/43/EK, un, kad iespējams, publicē kā 
attiecīgās iestādes gada finanšu pārskatu 
vai, attiecīgā gadījumā, konsolidēto finanšu 
pārskatu pielikumu.

4. Ciktāl turpmākos Savienības tiesību 
aktos paredz plašākus izpaušanas 
pienākumus nekā tie, kas noteikti šajā 
pantā, šo pantu pārstāj piemērot un to 
attiecīgi svītro.";

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ELv:PDF)

Grozījums Nr. 194
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
91. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.c direktīvas 91. panta 1. punktu 
groza šādi:

91. pants "91. pants

Vadības struktūra Vadības struktūra

1. Vadības struktūras locekļiem 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija un 
pietiekamas zināšanas, iemaņas un 
pieredze savu pienākumu veikšanai. 
Vadības struktūras sastāvs kopumā 
atspoguļo arī pietiekami plašu pieredzes 
loku. Vadības struktūras locekļi jo īpaši 
atbilst 2. līdz 8. punktā noteiktajām 
prasībām.

1. Iestādes, finanšu 
pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu 
pārvaldītājsabiedrības ir atbildīgas par to, 
lai vadības struktūras locekļiem vienmēr ir 
pietiekami laba reputācija un pietiekamas 
zināšanas, iemaņas un pieredze savu 
pienākumu veikšanai. Vadības struktūras 
locekļi jo īpaši atbilst 2. līdz 8. punktā 
noteiktajām prasībām.";

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Lv:PDF)

Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46). Jāprecizē, ka par vadības struktūru locekļu piemērotību 
galvenokārt atbild iestādes. Šo prasību vajadzētu attiecināt arī uz (jauktām) finanšu 
pārvaldītājsabiedrībām.

Grozījums Nr. 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.d punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES

91. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.d direktīvas 91. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:
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91. pants "91. pants

Vadības struktūra Vadības struktūra

1. Vadības struktūras locekļiem 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija un 
pietiekamas zināšanas, iemaņas un 
pieredze savu pienākumu veikšanai. 
Vadības struktūras sastāvs kopumā 
atspoguļo arī pietiekami plašu pieredzes 
loku. Vadības struktūras locekļi jo īpaši
atbilst 2. līdz 8. punktā noteiktajām 
prasībām.

1. Vadības struktūras locekļiem 
vienmēr ir pietiekami laba reputācija un 
pietiekamas zināšanas, iemaņas un 
pieredze savu pienākumu veikšanai. 
Vadības struktūras sastāvs kopumā 
atspoguļo arī pietiekami plašu pieredzes 
loku. Vadības struktūras locekļi jo īpaši 
atbilst 2. līdz 8. punktā noteiktajām 
prasībām. Kompetentās iestādes var 
nepiemērot 3. līdz 5. punktā noteiktās 
prasības attiecībā uz nelielām un 
nesarežģītām iestādēm saskaņā Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 430.a pantu.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Grozījums Nr. 196
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.d punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
91. pants – 7. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.d direktīvas 91. panta 7. punktu 
groza šādi:

7. Vadības struktūrai ir atbilstīgas 
kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, 
lai varētu izprast iestādes darbības, tostarp 
galvenos riskus.

"7. Vadības struktūrai ir atbilstīgas 
kolektīvās zināšanas, iemaņas un pieredze, 
lai varētu izprast iestādes darbības, tostarp 
galvenos riskus. Vadības struktūras 
sastāvs kopumā atspoguļo arī pietiekami 
plašu pieredzi.";

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Lv:PDF)
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Pamatojums

(Sk. ECB atzinumu (CON/2017/46)). Saskaņā ar ierosināto grozījumu attiecībā uz KPD 
91. panta 1. punktu šis teikums būtu jāpārceļ uz 7. punktu, jo tas attiecas uz kolektīvo 
piemērotību, kas attiecas tikai uz vadības struktūru.

Grozījums Nr. 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.e punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
91. pants – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

14.e direktīvas 91. panta 8. punktu 
aizstāj ar šādu:

8. Katrs vadības struktūras loceklis 
darbojas pēc godīguma, godprātības un 
neatkarības principa, lai nepieciešamības 
gadījumā efektīvi izvērtētu un apstrīdētu 
augstākā līmeņa vadības lēmumus un lai 
efektīvi pārraudzītu un uzraudzītu vadības 
lēmumu pieņemšanu.

"8. Katrs vadības struktūras loceklis 
darbojas pēc godīguma, godprātības un 
neatkarības principa, lai nepieciešamības 
gadījumā efektīvi izvērtētu un apstrīdētu 
augstākā līmeņa vadības lēmumus un lai 
efektīvi pārraudzītu un uzraudzītu vadības 
lēmumu pieņemšanu. Šī prasība neliedz 
saistīto uzņēmumu locekļiem piedalīties 
uzraudzības padomē.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Grozījums Nr. 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.f punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
91. pants – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.f direktīvas 91. pantu papildina ar 
šādu 13.a punktu:
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"13.a Neatkarīgi no direktīvas 13. panta 
1. punkta kompetentās iestādes pēc 
saviem ieskatiem var novērtēt iestāžu 
atbilstību prasībām saskaņā ar šīs 
direktīvas 91. panta 1. līdz 8. punktu 
attiecībā uz vadības struktūru kā 
uzraudzības veicēju pirms vai pēc kāda tās 
locekļa iecelšanas.";

Or. en

Grozījums Nr. 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.g punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
91.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.g direktīvu papildina ar šādu 
91.a pantu:

"91.a pants

Personas, kas pilda pamatfunkcijas

1. Iestādes ir galvenokārt atbildīgas 
par to, lai personām, kas pilda 
pamatfunkcijas, vienmēr ir pietiekami 
laba reputācija un pietiekamas zināšanas, 
prasmes un pieredze savu pienākumu 
veikšanai saskaņā ar augstākajiem ētikas 
standartiem, ņemot vērā visu iestādes 
ieinteresēto personu leģitīmās intereses.

Personas, kas pilda pamatfunkcijas 
vienmēr ievēro 91. panta 2. un 8. punktā 
noteiktās prasības. Iestādes nosaka 
iekšējo kārtību un procedūras šo 
novērtējumu pienācīgai veikšanai un 
ziņošanai par tiem.

2. Iestādes iesniedz kompetentajām 
iestādēm visus attiecīgos dokumentus par 
konkrēto iekšējo kārtību un publisko 
novērtējumu par personām, kas pilda 
pamatfunkcijas, attiecībā uz 1. punktā 
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minētajiem jautājumiem. 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
attiecībā uz iestādēm, kas ir nozīmīgas 
Direktīvas 2013/36/ES izpratnē, 
kompetentās iestādes ir pilnvaras novērtēt 
un veikt uzraudzības pasākumus, tostarp 
atcelt personu, kas pilda pamatfunkcijas, 
ja tas vairs neatbilst 1. punkta 
prasībām.";

Or. en

Grozījums Nr. 200
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktu svītro; svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbalstām grozījumu, ko ierosinājusi ECB, kas uzskata, ka 92. panta 1. punkta svītrošana 
varētu radīt zināmu neskaidrību attiecībā uz KPD kopējo tvērumu.
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Grozījums Nr. 202
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais 
atalgojums liek iekļaut tos šajā 
atalgojuma grupā un kuru profesionālā 
darbība būtiski ietekmē iestādes riska 
profilu, iestādes ievēro šādus principus 
tādā veidā, kas atbilst to lielumam, iekšējai 
struktūrai un to darbības veidam, mērogam 
un sarežģītībai:

Dalībvalstis nodrošina, ka, izstrādājot un 
piemērojot kopējo atalgojuma, tostarp algu 
un diskrecionāru pensiju, politiku attiecībā 
uz darba ņēmēju kategorijām, kuru 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro šādus 
principus tādā veidā, kas atbilst to 
lielumam, iekšējai struktūrai un to darbības 
veidam, mērogam un sarežģītībai. 
Dalībvalstis piešķir īpašu nozīmi 
proporcionalitātes principam attiecībā uz 
nelielām un vienkāršām iestādēm KPR 
izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 203
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz to darba 
ņēmēju kategorijām, kuru profesionālajai 
darbībai ir būtiska ietekme uz viņu riska 
profilu, tostarp augstāko vadību un tām 



AM\1144242LV.docx 111/170 PE616.798v01-00

LV

darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro šādus 
principus tādā veidā, kas atbilst to 
lielumam, iekšējai struktūrai un to darbības 
veidam, mērogam un sarežģītībai:

personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro šādus 
principus tādā veidā, kas atbilst to 
lielumam, iekšējai struktūrai un to darbības 
veidam, mērogam un sarežģītībai:

Or. de

Grozījums Nr. 204
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro 
šādus principus tādā veidā un apmērā, kas 
atbilst to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
nosakot un piemērojot kopējo atalgojuma, 
tostarp algu un diskrecionāru pensiju, 
politiku attiecībā uz dažādām darba ņēmēju 
kategorijām, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē iestādes riska profilu, 
tostarp augstāko vadību, tām personām, kas 
uzņemas risku vai veic kontroli, kā arī 
attiecībā uz visiem tiem darba ņēmējiem, 
kuru kopējais atalgojums liek iekļaut tos 
šajā atalgojuma grupā, iestādes ievēro 
šādus principus tādā veidā un apmērā, kas 
atbilst to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētā to papildu personu noteikšana, kas uzņemas risku un kuru 
profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu, rada papildu administratīvas 
izmaksas, nepanākot paredzēto mērķi. Pieņemot šo grozījumu, nodrošina, ka netiek radītas 
papildu izmaksas.
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Grozījums Nr. 205
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES

92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais 
atalgojums liek iekļaut tos šajā 
atalgojuma grupā un kuru profesionālā 
darbība būtiski ietekmē iestādes riska 
profilu, iestādes ievēro šādus principus 
tādā veidā un apmērā, kas atbilst to 
lielumam, iekšējai struktūrai un to darbības 
veidam, mērogam un sarežģītībai.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē iestādes riska profilu, 
iestādes ievēro šādus principus tādā veidā, 
kas atbilst to lielumam, iekšējai struktūrai 
un to darbības veidam, mērogam un 
sarežģītībai. Paredz, ka nenozīmīgu 
meitasuzņēmumu novērtēšanu veic tāpat 
kā attiecībā uz atsevišķiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un 

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un 
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kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro šādus 
principus tādā veidā un apmērā, kas atbilst 
to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai.

kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro šādus 
principus tādā veidā un apmērā, kas atbilst 
to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai, 
kā norādīts 94. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, tostarp augstāko vadību un 
tām personām, kas uzņemas risku vai veic 
kontroli, kā arī attiecībā uz visiem tiem 
darba ņēmējiem, kuru kopējais atalgojums 
liek iekļaut tos šajā atalgojuma grupā un 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu, iestādes ievēro 
šādus principus tādā veidā un apmērā, kas 
atbilst to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai.

Kompetentās iestādes nodrošina, ka, 
izstrādājot un piemērojot kopējo 
atalgojuma, tostarp algu un diskrecionāru 
pensiju, politiku attiecībā uz darba ņēmēju 
kategorijām, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē iestādes riska profilu, 
tostarp augstāko vadību un tām personām, 
kas uzņemas risku vai veic kontroli, kā arī 
attiecībā uz visiem tiem darba ņēmējiem, 
kuru kopējais atalgojums liek iekļaut tos 
šajā atalgojuma grupā, iestādes ievēro 
šādus principus tādā veidā un apmērā, kas 
atbilst to lielumam, iekšējai struktūrai un to 
darbības veidam, mērogam un sarežģītībai.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzētā prasība noteikt personas, kuru profesionālā darbība būtiski 
ietekmē iestādes riska profilu, radīs papildu administratīvās izmaksas, nepanākot paredzēto 
mērķi. Pieņemot šo grozījumu, tiek nodrošināts, ka netiks radītas papildu izmaksas. 
Vienlaikus nevar pieļaut, ka šā punkta redakcija rada atalgojuma noteikumu pārmērīgu 
sadrumstalotību ES.
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Grozījums Nr. 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punktu papildina ar šādu 
aa) apakšpunktu:

"aa) atalgojuma politika nav atkarīga 
no dzimuma: sievietes un vīrieši saņem 
vienādu atalgojumu par vienādu vai 
līdzvērtīgu darbu.";

Or. en

Grozījums Nr. 209
Fulvio Martusciello

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

ba) panta 2. punkta c) apakšpunktu 
groza šādi:

c) iestādes vadības struktūra kā 
uzraudzības veicēja, pieņem un regulāri 
pārskata atalgojuma politikas 
pamatprincipus un atbild par tās 
īstenošanas pārraudzību;

"c) iestādes vadības struktūra kā 
uzraudzības veicēja, brīvi nosaka, pieņem 
un regulāri pārskata atalgojuma politikas 
pamatprincipus attiecībā uz darbiniekiem 
un valdes locekļiem un atbild par tās 
īstenošanas pārraudzību;";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)
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Grozījums Nr. 210
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punktu papildina ar šādu 
ca) apakšpunktu:

"ca) kompetentās iestādes nodrošina, 
ka maksimālā atalgojuma attiecība starp 
iestādes augstāko kopējo atalgojuma 
līmeni un visu darbinieku, izņemot valdes 
locekļus, vidējo gada atalgojumu, 
nepārsniedz 20 reizes.";

Or. en

Grozījums Nr. 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punktu papildina ar šādu 
ca) apakšpunktu:

"ca) augstākais atalgojuma līmenis 
iestādē nepārsniedz zemāk atalgoto 5 % 
darbinieku vidējo atalgojumu vairāk nekā 
30 reizes.";

Or. en

Grozījums Nr. 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
92. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) panta 2. punktu papildina ar šādu 
cb) apakšpunktu:

"cb) ievēro atalgojuma attiecību no 1 
līdz 20 starp vidējo kopējo atalgojumu un 
augstāko kopējo atalgojumu vienā 
iestādē.";

Or. en

Grozījums Nr. 213
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – ievaddaļa
94. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) direktīvas 94. pantu groza šādi: 16) direktīvas 94. pantu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) direktīvas 94. panta 
g) apakšpunktu papildina ar šādu 
iiia) punktu:

"iiia) šā panta 1. punkta g) apakšpunkta 
i) un ii) punktā noteiktās piemērojamās 
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attiecības nepiemēro darbiniekam, kurš 
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

– veic profesionālas darbības, kas 
nav tikai šīs direktīvas un Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 subjektīvā darbības jomā 
ietverto sabiedrību darbības, kuras ietilpst 
darījumā vai struktūrvienībā, kas saistīta 
ar iestādes digitalizāciju vai digitālo 
uzņēmumu izveidi, vai

– jau ir bijis nodarbināts digitālā 
uzņēmumā, kuru iegādājusies iestāde, un 
šā darbinieka atalgojuma shēma ir 
noteikta pirms iegādes vai iegādes laikā 
un tā ir atkarīga no pastāvīgas 
nodarbinātības uzņēmumā.

Iestāde, kas piemēro iepriekšējo punktu, 
uzskaita darbinieku veiktās profesionālās 
darbības un pamato, kāpēc ir izpildīts 
viens no iepriekš minētajiem 
nosacījumiem. Šī uzskaite ir viegli 
pieejama pēc tās kompetentās iestādes 
pieprasījuma, kura ir atbildīga par 
prudenciālo uzraudzību.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Grozījums Nr. 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

aa) panta 1. punkta m) apakšpunktu 
groza šādi:

m) mainīgās atalgojuma daļas būtisku 
procentuālo daļu, kas jebkurā gadījumā ir 
vismaz 40 %, atliek uz vismaz trīs līdz 
pieciem gadiem un pareizi pielāgo 
uzņēmējdarbības veidam, tā riskiem un 

"m) mainīgās atalgojuma daļas būtisku 
procentuālo daļu, kas jebkurā gadījumā ir 
vismaz 40 %, atliek uz vismaz pieciem līdz 
desmit gadiem un pareizi pielāgo 
uzņēmējdarbības veidam, tā riskiem un 
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attiecīgā darba ņēmēja darbībām. attiecīgā darba ņēmēja darbībām.

Atalgojumu, kas jāizmaksā saskaņā ar 
atlikta maksājuma noteikumiem, izmaksā 
vienīgi proporcionāli pa daļām. Ja 
atalgojuma mainīgā daļa ir īpaši liela 
summa, atliek vismaz 60 % no summas. 
Atliktā maksājuma termiņa ilgumu nosaka 
atbilstīgi uzņēmējdarbības ciklam, 
uzņēmējdarbības veidam, riskiem un 
attiecīgo darba ņēmēju darbībai;

Atalgojumu, kas jāizmaksā saskaņā ar 
atlikta maksājuma noteikumiem, izmaksā 
vienīgi proporcionāli pa daļām. Ja 
atalgojuma mainīgā daļa ir īpaši liela 
summa, atliek vismaz 60 % no summas. 
Atliktā maksājuma termiņa ilgumu nosaka 
atbilstīgi uzņēmējdarbības ciklam, 
uzņēmējdarbības veidam, riskiem un 
attiecīgo darba ņēmēju darbībai;";

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Lv:PDF)

Grozījums Nr. 216
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, l) un 
m) apakšpunktā un o) apakšpunkta otrajā 
daļā izklāstītos principus nepiemēro:

Atkāpjoties no 1. punkta, l) un 
m) apakšpunktā un o) apakšpunkta otrajā 
daļā izklāstītos principus nepiemēro 
nelielām un vienkāršām iestādēm KPR 
izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 217
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, l) un m) 
apakšpunktā un o) apakšpunkta otrajā 
daļā izklāstītos principus nepiemēro:

Atkāpjoties no 1. punkta, izklāstītos 
principus nepiemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 218
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, l) un 
m) apakšpunktā un o) apakšpunkta otrajā 
daļā izklāstītos principus nepiemēro:

Atkāpjoties no 1. punkta, g), l) un m) 
apakšpunktā un o) apakšpunkta otrajā daļā 
izklāstītos principus nepiemēro vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 219
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 220
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

a) atsevišķai iestādei, kurai var arī 
piemērot prudenciālo konsolidāciju vai 
kura ir banku grupas daļa un kuras aktīvu 
vērtība vidēji ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 8 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šīs direktīvas 66. apsvērumu atalgojuma noteikumos būtu samērīgi jāatspoguļo 
atšķirības starp dažāda veida iestādēm atbilstoši to lielumam, iekšējai organizācijai, ņemot 
vērā to darbības veidu, mērogu un sarežģītību. Ņemot vērā, ka ierosinātā robežvērtība ir 
nosacīti zema salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni ES dalībvalstīs, pieņemot šo grozījumu, šī 
robežvērtība tiek paaugstināta. Tāpat tiek precizēts, ka atbrīvojumu piemēro atsevišķi.

Grozījums Nr. 221
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

a) iestādei, kuras aktīvu vērtību 
kompetentā iestāde novērtē kā atbilstīgu 
un samērīgu, lai tos nepiemērotu, 
pamatojoties uz iestādes lielumu, iekšējo 
struktūru un darbības veidu, mērogu un 
sarežģītību;

Or. en



AM\1144242LV.docx 121/170 PE616.798v01-00

LV

Grozījums Nr. 222
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 15 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

a) iestādei vai meitasuzņēmumam, 
kas nav lielāks, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 575/201 430.a panta 1. un 2. punktā, 
ja vien kompetentā iestāde neiebilst pret 
atbrīvojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 5 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

a) iestādei, kuras aktīvu vērtība vidēji 
ir līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 15 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

Or. de

Grozījums Nr. 225
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iestādei, kas ir banku grupas daļa 
un kuras aktīvu vērtība vidēji ir 
līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 15 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms kārtējā finanšu gada;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 50,000 un neveido vairāk nekā vienu 
ceturto daļu no personāla locekļa gada 
kopējā atalgojuma.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 227
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 50 000 un neveido vairāk nekā vienu 
ceturto daļu no personāla locekļa gada 
kopējā atalgojuma.

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 50 000 un neveido vairāk nekā vienu 
ceturto daļu no personāla locekļa gada 
kopējā atalgojuma;

direktīvas 94. panta noteikumi nebūtu 
jāpiemēro iestādei, kas ir lielas banku 
grupas meitasuzņēmums un kas visus 
94. panta noteikumus piemēro konsolidētā 
veidā, un kuras aktīvu vērtība vidēji ir 
līdzvērtīga vai mazāka par 
EUR 15 miljardiem četru gadu laikposmā, 
kas ir tieši pirms pašreizējā finanšu gada;

Or. de

Grozījums Nr. 228
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 50,000 un neveido vairāk nekā vienu 
ceturto daļu no personāla locekļa gada 
kopējā atalgojuma.

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgo atalgojumu kompetentā iestāde 
novērtē kā atbilstīgu un samērīgu, lai tos 
nepiemērotu, pamatojoties uz iestādes 
lielumu, iekšējo struktūru un darbības 
veidu, mērogu un sarežģītību.

Or. en



PE616.798v01-00 124/170 AM\1144242LV.docx

LV

Grozījums Nr. 229
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 50,000 un neveido vairāk nekā vienu 
ceturto daļu no personāla locekļa gada 
kopējā atalgojuma.

b) personāla loceklim, kura gada 
mainīgais atalgojums nepārsniedz 
EUR 100 000.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, 
kompetentā iestāde var izlemt, ka 
iestādēm, kuru kopējā aktīvu vērtība ir 
zemāka par a) apakšpunktā minēto 
robežvērtību, nepiemēro atkāpi to darbību 
rakstura un tvēruma, to iekšējās 
organizācijas vai, ja piemērojams, grupas, 
kurai tās pieder, īpatnību dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 231
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kompetentā 
iestāde var izlemt, ka iestādēm, kuru 
kopējā aktīvu vērtība ir zemāka par 
a) apakšpunktā minēto robežvērtību, 
nepiemēro atkāpi to darbību rakstura un 
tvēruma, to iekšējās organizācijas vai, ja 
piemērojams, grupas, kurai tās pieder, 
īpatnību dēļ.

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, dalībvalsts 
var:

a) pazemināt 3. punkta 
a) apakšpunktā minēto robežvērtību, ņemot 
vērā darbības veidu un tvērumu, iestādes 
iekšējo struktūru vai attiecīgā gadījumā 
grupas, kurai iestāde ir piederīga, 
īpatnības;

b) paaugstināt 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto robežvērtību līdz 
maksimālajai summai EUR 15 miljardu 
apmērā, ņemot vērā darbības veidu un 
tvērumu, iestādes iekšējo struktūru vai 
attiecīgā gadījumā grupas, kurai iestāde ir 
piederīga, īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kompetentā 
iestāde var izlemt, ka iestādēm, kuru 
kopējā aktīvu vērtība ir zemāka par 
a) apakšpunktā minēto robežvērtību, 
nepiemēro atkāpi to darbību rakstura un 
tvēruma, to iekšējās organizācijas vai, ja 
piemērojams, grupas, kurai tās pieder, 

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kompetentā 
iestāde var izlemt, ka atsevišķām iestādēm, 
kurām var arī piemērot prudenciālo 
konsolidāciju vai kuras ir banku grupas 
daļa un kuru kopējā aktīvu vērtība ir 
zemāka par a) apakšpunktā minēto 
robežvērtību, nepiemēro atkāpi to darbību 



PE616.798v01-00 126/170 AM\1144242LV.docx

LV

īpatnību dēļ. rakstura un tvēruma, to iekšējās 
organizācijas vai, ja piemērojams, grupas, 
kurai tās pieder, īpatnību dēļ.

Or. en

Pamatojums

Tehniska saskaņošana ar 94. panta 3. punkta a) apakšpunkta grozījumu, saskaņā ar kuru 
atbrīvojums no šī panta būtu jāpiemēro atsevišķai iestādei, kuru var arī piemērot prudenciālu 
konsolidāciju vai kura ir banku grupas daļa.

Grozījums Nr. 233
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, 
kompetentā iestāde var izlemt, ka 
personāla locekļiem, kuru gada mainīgais 
atalgojums nepārsniedz robežvērtību un 
b) apakšpunktā minēto daļu, nepiemēro 
atkāpi saistībā ar valsts tirgus īpatnībām 
attiecībā uz atalgojuma praksēm vai 
saistībā ar minēto personāla locekļu 
pienākumu raksturu vai darba profilu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Gabriel Mato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, kompetentā Atkāpjoties no b) apakšpunkta, dalībvalsts 
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iestāde var izlemt, ka personāla locekļiem, 
kuru gada mainīgais atalgojums 
nepārsniedz robežvērtību un 
b) apakšpunktā minēto daļu, nepiemēro 
atkāpi saistībā ar valsts tirgus īpatnībām 
attiecībā uz atalgojuma praksēm vai 
saistībā ar minēto personāla locekļu 
pienākumu raksturu vai darba profilu.

var mainīt 3. punkta b) apakšpunktā 
minētās robežvērtības, ņemot vērā
atalgojuma prakses īpatnības attiecīgajā 
valsts tirgū, kā arī minēto personāla 
locekļu pienākumus vai darba profilu.

Or. en

Pamatojums

Maksimālā attiecība starp kopējās atalgojuma summas nemainīgo un mainīgo daļu (94. panta 
1. punkta g) apakšpunkts) būtu jāiekļauj principos, uz kuriem attiecas atkāpe. Svarīgi ir 
atkāpes tvērumā iekļaut maksimālo prēmiju, ja iestādes/risku uzņemošās personas mainīgā 
atalgojuma lielums apliecina, ka netiks (pārmērīgi) traucēta riska uzņemšanās, jo tas ir ļoti 
nozīmīgs pasākums, lai mazinātu banku nozarei radīto kaitējumu un konkurences 
traucējumus, ko rada pašreizējā situācija likumdošanā.

Grozījums Nr. 235
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
94. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var samazināt 
3. punktā noteiktās robežvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
95. pants
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Spēkā esošais teksts Grozījums

16.a panta 95. punktu svītro;

"95. pants

Atalgojuma komiteja

1. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka iestādes, kas ir nozīmīgas to lieluma, 
iekšējās struktūras un to darbības veida, 
mēroga un sarežģītības ziņā, izveido 
atalgojuma komiteju. Atalgojuma 
komiteja tiek veidota tā, lai tā varētu 
sniegt kompetentu un neatkarīgu 
atzinumu par atalgojuma politiku un 
praksi un par stimuliem, kas izstrādāti, lai 
pārvaldītu risku, kapitālu un likviditāti.

2. Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka atalgojuma komiteja ir atbildīga par 
tādu lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar 
atalgojumu, tostarp tādu lēmumu, kuri 
ietekmē attiecīgās iestādes risku un riska 
pārvaldību un kuri jāpieņem vadības 
struktūrai. Atalgojuma komitejas 
priekšsēdētājs un locekļi ir vadības 
struktūras locekļi, kuri attiecīgajā iestādē 
neveic nekādas izpildfunkcijas. Ja 
attiecīgās valsts tiesību aktos ir paredzēta 
darba ņēmēju pārstāvība vadības 
struktūrā, atalgojuma komitejā ir viens 
vai vairāki darba ņēmēju pārstāvji. 
Gatavojot šādus lēmumus, atalgojuma 
komiteja ņem vērā iestādes akcionāru, 
ieguldītāju un citu ieinteresēto personu 
ilgtermiņa intereses, kā arī sabiedrības 
intereses.";

Or. en

Grozījums Nr. 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2013/36/ES
97. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) direktīvas 97. panta 1. punktā 
svītro b) apakšpunktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 238
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts
Direktīva 2013/36/ES
97. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) direktīvas 97. panta 1. punktā svītro 
b) apakšpunktu.

17) direktīvas 97. panta 1. punktu 
groza šādi:

"a) 1. punktu svītro;

b) pantā pēc 4. punkta iekļauj šādu 
jaunu punktu:

4.a Kompetentās iestādes var pielāgot 
metodiku, lai piemērotu 1. punktā minēto 
pārskatīšanas un novērtēšanas procesu, 
ņemot vērā iestādes ar līdzīgu riska 
profilu, piemēram, līdzīgiem 
uzņēmējdarbības modeļiem vai riska 
darījumu ģeogrāfisko atrašanās vietu. 
Šāda pielāgota metodika var ietvert uz 
risku vērstus kritērijus un kvantitatīvus 
rādītājus un ļauj pienācīgi ņemt vērā 
īpašos riskus, kas var ietekmēt katru 
iestādi atsevišķi.

Ja kompetentās iestādes izmanto 
pielāgotas metodikas saskaņā ar šo 
punktu, tās par to paziņo EBI. EBI 
pārrauga uzraudzības praksi un paredz 
pamatnostādnes, lai noteiktu, kā šā 
punkta nolūkā būtu jānovērtē līdzīgi riska 
profili un kā nodrošināt līdzīgu iestādēm 
pielāgotu metodiku konsekventu un 
samērīgu piemērošanu visā Savienībā. Šīs 
pamatnostādnes pieņem saskaņā ar 
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Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu.";

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ietvertie precizējumi, kuros paredzēts, ka SREP un Otrā pīlāra 
prasības ierobežo mikroprudenciālos nolūkus, jāvērtē atzinīgi. Vienlaikus, iespēja 
kompetentajām iestādēm pielāgot metodiku pāskatīšanas un novērtēšanas procesa 
piemērošanai, ņemot vērā iestādes ar līdzīgu riska profilu, piemēram, līdzīgiem 
uzņēmējdarbības modeļiem vai riska darījumu ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir pamatota, 
ņemot vērā, ka ir svītrots 103. pants.

Grozījums Nr. 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
97. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

17.a direktīvas 97. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Šā panta 1. punktā minētā pārbaude 
un novērtēšana ietver visas šīs direktīvas 
un Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības.

"2. Šā panta 1. punktā minētā pārbaude 
un novērtēšana ietver visas šīs direktīvas, 
tostarp 104.b panta, un Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 prasības.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Grozījums Nr. 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
97. pants – 4. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

17.b direktīvas 97. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu:

4. Kompetentās iestādes nosaka 
1. punktā minētās pārbaudes un 
novērtēšanas biežumu un intensitāti, ņemot 
vērā attiecīgās iestādes darbību izmēru, 
sistēmisko nozīmi, būtību, mērogu un 
sarežģītību, un ievērojot proporcionalitātes 
principu. Pārbaudi un novērtēšanu veic 
vismaz reizi gadā attiecībā uz iestādēm, 
kurām piemēro 99. panta 2. punktā minēto 
uzraudzības pārbaudes programmu.

"4. Kompetentās iestādes nosaka 
1. punktā minētās pārbaudes un 
novērtēšanas biežumu un intensitāti, ņemot 
vērā attiecīgās iestādes darbību izmēru, 
sistēmisko nozīmi, būtību, mērogu un 
sarežģītību, un ievērojot proporcionalitātes 
principu. Pārbaudi un novērtēšanu veic 
vismaz reizi gadā attiecībā uz iestādēm, 
kurām piemēro 99. panta 2. punktā minēto 
uzraudzības pārbaudes programmu. 
Pārbaudi un novērtēšanu atjaunina ne 
biežāk kā vienu reizi trīs gados attiecībā 
uz nelielām un nesarežģītām iestādēm, kā 
noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
430.a pantā.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Grozījums Nr. 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17.c punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
97.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.c direktīvā iekļauj šādu jaunu 
97.a pantu:

"97.a pants

Izņēmums attiecībā uz nelielām un 
nesarežģītām iestādēm

Atkāpjoties no 97. panta, kompetentās 
iestādes, pamatojoties uz attiecīgās 
iestādes uzraudzības novērtējumu, var 
nolemt nepiemērot 97. un 98. pantu, ja 
iestāde ir neliela un nesarežģīta, kā 
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noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
430.a pantā. Uzraudzības novērtējumu 
pārskata reizi trijos gados un gadījumā, ja 
kompetentā iestāde konstatē jaunu risku 
veidošanos.";

Or. en

Grozījums Nr. 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punkta j) apakšpunktu 
svītro;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 1. punkts – j apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 1. punktu papildina ar 
ja) apakšpunktu:

"ja) novērtējums par vides, sociālo un 
pārvaldības (ESG) faktoru un risku 
iekļaušanu iestādes riska pārvaldības 
sistēmā;";

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Jonás Fernández

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 1. punktu papildina ar 
ja) apakšpunktu:

"ja) iestādes riska darījumu ar klimatu 
saistīto risku novērtējumu un ar klimatu 
saistīto risku iekļaušanu iestādes riska 
pārvaldības sistēmā tiklīdz ir izveidota 
vienota taksonomija, viendabīga un 
stabila sistēma, lai pienācīgi novērtētu ar 
klimatu saistītos riskus un to ietekmi uz 
struktūrām.";

Or. en

Grozījums Nr. 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pantu papildina ar šādu 
3.a punktu:

"3.a Kompetentās iestādes uzrauga 
katras kredītiestādes riska darījumus ar 
ēnu banku struktūrām, kā noteikts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 
1. punkta 144.a apakšpunktā (jauns), 
ņemot vērā informāciju, kas sniegta 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
449.a pantu (jauns), un vajadzības 
gadījumā veic attiecīgus pasākumus, 
tostarp nosakot zemākas robežvērtības 
kredītiestādes atsevišķiem riska 
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darījumiem ar ēnu banku struktūru, kā 
minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
395. panta 1. punktā, vai veic riska 
mazināšanas pasākumus, lai novērstu 
iespējamos riskus, kas rodas situācijās, 
kad nav iespējams noteikt savstarpējo 
saistību starp ēnu banku struktūrām un 
iestādi.";

Or. en

Grozījums Nr. 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) pantu papildina ar šādu 
3.b punktu:

"3.b Kompetentās iestādes uzrauga 
riskus, kas saistīti ar parādsaistību 
īpatsvara palielināšanu, ko kredītiestādes 
veido mākslīgi, ņemot vērā Regulas (ES) 
Nr. 575/201 2013 443.b pantā (jauns) 
minēto informāciju, un vajadzības 
gadījumā veic attiecīgus pasākumus, lai 
tos ierobežotu.

EBI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 
uzraudzībus instrumentus tādu risku 
novērtēšanai, kas saistīti ar mākslīgi 
veidotu parādsaistību īpatsvara 
palielināšanu, kā arī pasākumu kopumu, 
lai vajadzības gadījumā to ierobežotu, kā 
minēts pirmajā daļā.

EBI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2020. gada 1. februārim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
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Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.";

Or. en

Pamatojums

Standarta bilances pasākumi, kas parasti balstīti uz līguma tirgus vērtību, tiešām var nopietni 
novērtēt par zemu kredītiestāžu parādsaistību īpatsvara palielināšanas riska darījumus, ja 
parādsaistību īpatsvara palielināšana ir ietverta atvasinājumu līgumos. Tādēļ jāizstrādā 
uzraudzības instrumenti un reglamentējoši pasākumi, kuru mērķis ir novērst šādu iespējamu 
nepietiekamu novērtējumu.

Grozījums Nr. 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) pantu papildina ar šādu 
3.c punktu:

"3.c kompetentās iestādes līdz 
2021. gada 1. decembrim pastāvīgi 
pārbauda un uzrauga sarežģītus 
strukturētus finanšu darījumus, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 449.b pantā 
(jauns), lai noteiktu darījumus, kuri 
strukturēti tā, lai radītu ievērojamus 
nodokļu atvieglojumus.

Kompetentās iestādes informē Komisiju 
par jebkuru šādu darījumu, kas rada 
risku saistībā ar ievērojamiem nodokļu 
atvieglojumiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 575/2013 
430.a pantā minētajām nelielajām un 
nesarežģītajām iestādēm pirmās daļas 
prasības piemēro tikai tad, ja kompetentā 
iestāde sniedz pamatotu atzinumu, ka 
iekšējās sistēmas nav pietiekamas.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
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izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm, vai ja iestādei 
ievērojami samazinājušies neto procentu 
ienākumi, jo ir notikušas pēkšņas un 
negaidītas izmaiņas kādā no diviem 
uzraudzības satricinājuma scenārijiem, ko 
piemēro procentu likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības 
pasākumus vismaz gadījumā, kad 
84. panta 1. punktā minētā iestāžu 
ekonomiskā vērtība pazeminās par vairāk 
nekā 15 % no to pirmā līmeņa kapitāla, jo 
ir notikušas procentu likmju pēkšņas un 
negaidītas izmaiņas kādā no sešiem 
uzraudzības satricinājuma scenārijiem, ko 
piemēro procentu likmēm.

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. 
Kompetentās iestādes pievērš lielāku 
uzmanību gadījumiem, kad 84. panta 
1. punktā minētā iestāžu ekonomiskā 
vērtība pazeminās par vairāk nekā 15 % no 
to pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

Or. en

Pamatojums

Automātiski nav vēlams. Tādēļ, ja iestāde pārkāpj 15 % robežvērtību, iestādei jāapspriežas ar 
tās kompetento iestādi.

Grozījums Nr. 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības 
pasākumus vismaz gadījumā, kad
84. panta 1. punktā minētā iestāžu 
ekonomiskā vērtība pazeminās par vairāk 
nekā 15 % no to pirmā līmeņa kapitāla, jo 
ir notikušas procentu likmju pēkšņas un 
negaidītas izmaiņas kādā no sešiem 
uzraudzības satricinājuma scenārijiem, ko 
piemēro procentu likmēm.

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ja 
84. panta 1. punktā minētā ekonomiskā 
vērtība pazeminās par vairāk nekā 15 % no 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm, uzraudzības iestāde 
novērtē riskus, ko rada šāda 
pazeminājums.

Or. en

Pamatojums

Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) sistēmā nav paredzēta automātiska ietekme uz 
uzraudzību, pamatojoties uz standarta galējo punktu testu (SOT) rezultātu. Standarta 
satricinājums paredzēts tikai, lai noteiktu iespējamos galējos punktus un attiecīgā gadījumā, 
lai uzraudzītāji pievērstu lielāku uzmanību iestādes procentu likmju riska analīzei bankas 
portfelī (IRRBB).

Grozījums Nr. 252
Barbara Kappel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir 
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
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minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 20 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

Or. en

Pamatojums

Prudenciāli pasākumi nav automātiski jāveic, ja kompetentā iestāde uzskata, ka iestāde 
pienācīgi pārvalda procentu likmju risku.

Grozījums Nr. 253
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Var būt
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Ir
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

5. Kompetento iestāžu veiktajā 
pārbaudē un novērtēšanā iekļauj iestāžu 
pakļautību procentu likmju riskam, ko rada 
netirdzniecības portfeļa darbības. Var būt
nepieciešams veikt uzraudzības pasākumus 
vismaz gadījumā, kad 84. panta 1. punktā 
minētā iestāžu ekonomiskā vērtība 
pazeminās par vairāk nekā 15 % no to 
pirmā līmeņa kapitāla, jo ir notikušas 
procentu likmju pēkšņas un negaidītas 
izmaiņas kādā no sešiem uzraudzības 
satricinājuma scenārijiem, ko piemēro 
procentu likmēm.

Or. en

Pamatojums

Bāzeles komiteja ir atzinusi, ka procentu likmju risku banku portfelī (IRRBB) nevar novērst, 
izmantojot universālu pieeju pirmajam pīlāram. Tādēļ tā iesaka katrā atsevišķā gadījumā 
izmantot otrā pīlāru pieeju procentu likmju riska uzraudzībai.

Grozījums Nr. 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai 5. punkta nolūkā 
precizētu:

svītrots

a) sešus uzraudzības satricinājuma 
scenārijus, kas jāpiemēro procentu 
likmēm katrai valūtai;

b) kopējos modelēšanas un 
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parametru pieņēmumus, ko iestādes 
atspoguļo savā pašu kapitāla ekonomiskās 
vērtības aprēķinā saskaņā ar 5. punktu;

c) to, vai ir nepieciešami uzraudzības 
pasākumi arī gadījumā, ja samazinās 
iestāžu neto procentu ienākumi, kā minēts 
84. panta 1. punktā, saistībā ar 
iespējamajām procentu likmju izmaiņām.

EBI [vienu gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas] minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu, lai 5. punkta nolūkā precizētu:

EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektu sasakaņā ar starptautiskajiem 
standartiem, lai 5. punkta nolūkā 
precizētu:

Or. en

Grozījums Nr. 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sešus uzraudzības satricinājuma 
scenārijus, kas jāpiemēro procentu likmēm 
katrai valūtai;

a) sešus uzraudzības satricinājuma 
scenārijus, tostarp divus paralēli 
piemērojamus scenārijus, kas jāpiemēro 
procentu likmēm katrai nozīmīgai valūtai; 
šos scenārijus nosaka līmenī, kas 
atspoguļo 5. punktā minēto 15 % pirmā 
līmeņa kapitāla robežvērtību;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības procentu likmju satricinājuma scenāriju kalibrēšanu rūpīgi izstrādāta tā, lai tā 
atbilstu standarta galējo punktu testa (SOT) robežvērtībai, kas jau ir ierobežota 15 % 
apmērā.

Grozījums Nr. 258
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējos modelēšanas un parametru 
pieņēmumus, ko iestādes atspoguļo savā 
pašu kapitāla ekonomiskās vērtības 
aprēķinā saskaņā ar 5. punktu;

b) kopējos modelēšanas un parametru 
pieņēmumus, tostarp uzvedības 
pieņēmumus, ko iestādes atspoguļo savā 
pašu kapitāla ekonomiskās vērtības 
aprēķinā saskaņā ar 5. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai ir nepieciešami uzraudzības 
pasākumi arī gadījumā, ja samazinās 
iestāžu neto procentu ienākumi, kā minēts 
84. panta 1. punktā, saistībā ar 
iespējamajām procentu likmju izmaiņām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu segt zaudējumu riskus un ienākumu dabisko svārstību risku.

Grozījums Nr. 260
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 5.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, vai ir nepieciešami uzraudzības 
pasākumi arī gadījumā, ja samazinās 
iestāžu neto procentu ienākumi, kā minēts 
84. panta 1. punktā, saistībā ar 
iespējamajām procentu likmju izmaiņām.

c) kopējos modelēšanas un rādītāju 
pieņēmumus, tostarp uzvedības 
pieņēmumus, ko iestādes atspoguļo savā 
neto procentu ienākumu aprēķinā un 
norāda, ko ietver ievērojams 
samazinājums 5. punkta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 7.a punkts (jauns) un 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pantu papildina ar šādu 7.a un 
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7.b punktu:

"7.a Regulas (ES) Nr. 575/2013 
448.a panta ja) apakšpunkta nolūkā EBI 
līdz 2020. gada 1. jūnijam saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu 
nosaka pamatnostādnes, lai sīkāk 
precizētu informāciju par prudenciālo 
pārbaudi un novērtēšanas procesu 
attiecībā uz ESG faktoru integrēšanu un 
riskiem, tostarp riskiem, kas saistīti ar 
aktīvu nolietojumu regulatīvo izmaiņu 
dēļ. Novērtēšanas procesā attiecīgā 
gadījumā iekļauj īpašus kvalitatīvos un 
kvantitatīvos kritērijus un rādītājus, lai 
novērtētu, vai iestādes vispārējā 
uzņēmējdarbības stratēģija un investīciju 
politika ir saskaņota ar Parīzes nolīguma 
mērķiem un ar ES saistītajiem ESG 
mērķiem.

7.b Ņemot vērā 7.a punktā minēto 
pamatnostādņu piemērošanā gūto 
pieredzi, EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai izveidotu 
metodikas standartu ar ilgtspēju saistīto 
risku un faktoru noteikšanai un 
novērtēšanai kapitāla pietiekamības 
sistēmā, pamatojoties uz skaidri 
apliecinātiem riskiem. EBI iesniedz 
minētos regulatīvo tehnisko standartu 
projektus Komisijai līdz 2022. gada 
1. jūlijam. Komisija tiek pilnvarota 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus.";

Or. en

Grozījums Nr. 262
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pantu papildina ar šādu 
7.a punktu:

"7.a Lai proporcionāli piemērotu šīs 
direktīvas un Regulas (ES) Nr. 575/2013 
prasības, kompetentās iestādes, veicot 
prudenciālu pārbaudi un novērtēšanu, 
sīki izklāsta, kā tās ņēmušas vērā iestādes 
lielumu un darbības apjomu, kā arī ar 
iestādes uzņēmējdarbības modeli saistīto 
risku sarežģītību.";

Or. en

Pamatojums

Grozījumā jāuzsver proporcionalitātes principa nozīme prudenciālās pārbaudes un 
novērtēšanas procesā.

Grozījums Nr. 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
98. pants – 7.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pantu papildina ar šādu 
7.c punktu:

"7.c Šā panta 3.c punkta (jauns) 
nolūkā EBI līdz 2021. gada 1. jūnijam 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
16. pantu nosaka pamatnostādnes, kurās 
precizē kvalitatīvos un kvantitatīvos 
kritērijus un rādītājus, lai noteiktu 
darījumus, kuri strukturēti tā, lai radītu 
ievērojamus nodokļu atvieglojumus.

Ņemot vērā pirmajā daļā minēto 
pamatnostādņu piemērošanā gūto 
pieredzi, EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai izveidotu 
metodikas standartu tādu darījumu 
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noteikšanai, kuri strukturēti tā, lai radītu 
ievērojamus nodokļu atvieglojumus.

EBI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz 
2022. gada 1. jūlijam. 

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu 
pieņemt šā punkta otrajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.";

Or. en

Grozījums Nr. 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts
Direktīva 2013/36/ES
99. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) direktīvas 99. panta 2. punktā 
svītro b) apakšpunktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
102. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

19.a direktīvas 102. panta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) iestāde neatbilst šīs direktīvas vai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām;

"a) iestāde neatbilst šīs direktīvas, 
tostarp tās 104. panta b) apakšpunkta, vai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām;";
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Grozījums Nr. 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19.b punkts (jauns)
Direktīva 2013/36/ES
102. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

19.b regulas 102. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) kompetentajām iestādēm ir 
pierādījumi, ka iestāde nākamo 12 mēnešu 
laikā varētu pārkāpt šīs direktīvas vai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības.

"b) kompetentajām iestādēm ir 
pierādījumi, ka iestāde nākamo 12 mēnešu 
laikā varētu pārkāpt šīs direktīvas, tostarp 
tās 104. panta b) apakšpunkta, vai 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Grozījums Nr. 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2013/36/ES
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) direktīvas 103. pantu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2013/36/ES
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) direktīvas 103. pantu svītro; svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 103. pantu nesvītro, jo tas ļauj piemērot proporcionalitātes pasākumus.

Grozījums Nr. 269
Neena Gill

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2013/36/ES
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) direktīvas 103. pantu svītro; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 270
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva 2013/36/ES
103. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) direktīvas 103. pantu svītro; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs direktīvas 97. panta, 98. panta 
4. punkta, 101. panta 4. punkta, un 
102. panta un Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanas nolūkā kompetentajām 
iestādēm ir vismaz šādas pilnvaras:

1. Šīs direktīvas 92. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta, 97. panta, 98. panta 
4. punkta, 101. panta 4. punkta, un 
102. panta un Regulas (ES) Nr. 575/2013 
piemērošanas nolūkā kompetentajām 
iestādēm ir vismaz šādas pilnvaras:

Or. en

Grozījums Nr. 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasīt iestādēm turēt papildu 
pašu kapitālu, kas pārsniedz Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 prasības, saskaņā ar 
104.a pantā izklāstītajiem noteikumiem;

a) pieprasīt iestādēm turēt papildu 
pašu kapitālu, kas pārsniedz Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 prasības, saskaņā ar 104.a un 
104.b pantā izklāstītajiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasīt iestādēm iesniegt plānu ar 
mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības 
prasībām saskaņā ar šo direktīvu un ar 
Regulu (ES) Nr. 575/2013 un noteikt 
termiņu tā īstenošanai, tostarp šā plāna 
uzlabojumus attiecībā uz darbības jomu un 
termiņu;

c) pieprasīt iestādēm iesniegt plānu ar 
mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības 
prasībām saskaņā ar šo direktīvu un ar 
Regulu (ES) Nr. 575/2013 un noteikt 
termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, tā 
īstenošanai, tostarp šā plāna uzlabojumus 
attiecībā uz darbības jomu un termiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt iestādēm piemērot īpašu 
uzkrājumu politiku vai procedūras attiecībā 
uz aktīviem saistībā ar pašu kapitāla 
prasībām;

d) pieprasīt iestādēm piemērot īpašu 
uzkrājumu politiku vai procedūras attiecībā 
uz aktīviem vai ārpusbilances posteņiem
saistībā ar pašu kapitāla prasībām vai, ja 
piemērojamā uzskaites sistēma ļauj 
elastīgi izvēlēties politiku vai prasa veikt 
subjektīvas aplēses un ja uzraudzītājs 
uzskata, ka iestādes izraudzītā īstenošanas 
metode nav atbilstīga vai pietiekami 
piesardzīga, pieprasīt iestādēm piemērot 
īpašus noteikumus, atskaitījumus vai 
filtrus tikai pašu kapitāla aprēķināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pieprasīt iestādēm ierobežot 
mainīgo atalgojumu, kas veido kopējā neto 
ieņēmumu procentuālo daļu, ja tas 
nesaskan ar stabilas kapitāla bāzes 
saglabāšanu;

g) pieprasīt iestādēm ierobežot 
mainīgo atalgojumu, kas veido kopējā neto 
ieņēmumu procentuālo daļu, ja tas 
nesaskan ar stabilas kapitāla bāzes 
saglabāšanu; un pieprasīt kredītiestādēm 
un investīciju brokeru sabiedrībām ievērot 
EBI pamatnostādnes attiecībā uz politiku 
par atalgojumu, kas nav atkarīgs no 
dzimuma;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – l. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) pieprasīt papildu informācijas 
atklāšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
vajadzīgs.

l) lai pieprasītu papildu informācijas 
atklāšanu attiecībā uz iestādēm, kuras 
pakļautas līdzīgam riskam, kompetentās 
iestādes var izmantot pirmajā daļā, 
izņemot a) un k) apakšpunktu, paredzētās 
pilnvaras attiecībā uz šīm iestādēm līdzīgā 
vai identiskā veidā, ja dalībvalsts ir 
piešķīrusi kompetentajai iestādei 
attiecīgas juridiskas pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 1. punkts – l. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) pieprasīt papildu informācijas 
atklāšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir 
vajadzīgs.

l) pieprasīt papildu informācijas 
atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta j) apakšpunkta nolūkā 
kompetentās iestādes var noteikt papildu 
vai biežākas ziņošanas prasības iestādēm 
tikai tad, ja paziņojamā informācija 
nedublējas un ir izpildīts viens no 
turpmākajiem nosacījumiem:

Šā panta 1. punkta j) apakšpunkta nolūkā 
kompetentās iestādes nosaka papildu vai 
biežākas ziņošanas prasības iestādēm tad, 
ja ir izpildīts vismaz viens no 
turpmākajiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir nepieciešama papildu informācija 
uz iestādes uzraudzības pārbaudes 
programmas laiku saskaņā ar 99. pantu.

c) ir nepieciešama papildu informācija 
uz iestādes uzraudzības pārbaudes 
programmas laiku saskaņā ar 99. pantu vai 
97. pantā minētās uzraudzības pārbaudes 
un novērtēšanas procesa nolūkā.
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Or. en

Grozījums Nr. 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2013/36/ES
104. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, ko var pieprasīt no iestādēm, 
uzskata par tādu, kas dublējas, kā minēts 
pirmajā daļā, ja kompetentajai iestādei 
jau ir pieejama tā pati vai pamatā tā pati 
informācija, kompetentā iestāde to var 
sagatavot vai iegūt, izmantojot citus 
līdzekļus, nevis pieprasto iestādei to 
paziņot. Ja kompetentajai iestādei 
informācija ir pieejama atšķirīgā formātā 
vai granularitātes pakāpē nekā 
paziņojamā papildu informācija, 
kompetentā iestāde nepieprasa papildu 
informāciju, ja minētais atšķirīgais 
formāts vai granularitāte to nekavē 
sagatavot būtiski līdzīgu informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 281
Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību tikai gadījumā, ja, 
pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību tikai tajos gadījumos, 
kad, pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 
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pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām:

pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām:

Or. en

Grozījums Nr. 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību tikai gadījumā, ja, 
pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 
pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām:

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību vismaz tad, kad, 
pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 
pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām: 

Or. en

Grozījums Nr. 283
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību tikai gadījumā, ja, 
pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 
pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām:

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību, ja, pamatojoties uz 
saskaņā ar 97. un 101. pantu veiktajām 
pārbaudēm, tās ir pārliecinājušās par 
atsevišķas iestādes kādu no turpmāk 
minētajām situācijām:

Or. en
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Grozījums Nr. 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību tikai gadījumā, ja, 
pamatojoties uz saskaņā ar 97. un 
101. pantu veiktajām pārbaudēm, tās ir 
pārliecinājušās par atsevišķas iestādes kādu 
no turpmāk minētajām situācijām:

Kompetentās iestādes nosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību, ja, pamatojoties uz 
saskaņā ar 97. un 101. pantu veiktajām 
pārbaudēm, tās ir pārliecinājušās par 
atsevišķas iestādes kādu no turpmāk 
minētajām situācijām:

Or. en

Grozījums Nr. 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iestāde ir sasniegusi tādu lieluma 
un sarežģītības pakāpi, ka tās 
maksātnespēja būtiski kaitētu dalībvalsts 
vai tās reģionu ekonomikai;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
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Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iestāde neatbilst šīs direktīvas 73. 
un 74. pantā vai Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 393. pantā izklāstītajām 
prasībām, un, visticamāk, citu 
administratīvo pasākumu piemērošana
vien pietiekami neuzlabos plānus, 
procesus, mehānismus un stratēģijas 
pienācīgā termiņā;

b) iestāde neatbilst šīs direktīvas 73. 
un 74. pantā vai Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 393. pantā izklāstītajām 
prasībām, un tikai ar citu administratīvo 
pasākumu piemērošanu var nebūt
pietiekami, lai uzlabotu plānus, procesus, 
mehānismus un stratēģijas pienācīgā 
termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iestāde neatbilst šīs direktīvas 73. 
un 74. pantā vai Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 393. pantā izklāstītajām 
prasībām, un, visticamāk, citu 
administratīvo pasākumu piemērošana vien 
pietiekami neuzlabos plānus, procesus, 
mehānismus un stratēģijas pienācīgā 
termiņā;

b) iestāde neatbilst šīs direktīvas 73. 
un 74. pantā vai Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 393. pantā izklāstītajām 
prasībām, un ir maz ticams, ka citu 
administratīvo pasākumu piemērošana būs 
pietiekama, lai nodrošinātu atbilstību šīm 
prasībām pienācīgā termiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nenosaka 
104. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās papildu pašu kapitāla prasības, 
lai segtu makroprudenciālos vai 
sistēmiskos riskus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nenosaka 
104. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētās papildu pašu kapitāla prasības, 
lai segtu makroprudenciālos vai 
sistēmiskos riskus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 290
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes nenosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētās papildu 
pašu kapitāla prasības, lai segtu 
makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus.

Kompetentās iestādes nenosaka 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētās papildu 
pašu kapitāla prasības, lai segtu 
makroprudenciālos vai sistēmiskos riskus, 
ko rada ietekme uz nelikvīdiem aktīviem.
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Or. en

Grozījums Nr. 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā 
uzskata, ka risks vai riska elementi nav 
pietiekami segti pašu kapitāla prasībās, kā 
izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
Trešajā, Ceturtajā, Piektajā un Septītajā 
daļā, ja tās kapitāla summas, veidi un 
sadale, ko kompetentā iestāde uzskata par 
piemērotu pēc iestāžu saskaņā ar 73. panta 
pirmo daļu veiktās novērtēšanas 
uzraudzības pārbaudes, ir augstāka par 
iestādes pašu kapitāla prasībām, kas 
izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 
Trešajā, Ceturtajā, Piektajā un Septītajā 
daļā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā 
uzskata, ka risks vai riska elementi nav 
pietiekami segti pašu kapitāla prasībās, kā 
izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
Trešajā, Ceturtajā, Piektajā un Septītajā 
daļā, ja tās kapitāla summas, veidi un 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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sadale, ko kompetentā iestāde uzskata par 
piemērotu pēc iestāžu saskaņā ar 73. panta 
pirmo daļu veiktās novērtēšanas 
uzraudzības pārbaudes, ir augstāka par 
iestādes pašu kapitāla prasībām, kas 
izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 
Trešajā, Ceturtajā, Piektajā un Septītajā 
daļā.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā pārskatīt KPD 5 104.a panta 1. punktu tiek precizēts konkrētās sabiedrības 
situācijas tvērums, kas var pamatot otrā pīlāra prasības. Tvērums ir plašs, tomēr ir vajadzīgi 
daži precīzi izņēmumi. Proti, to nevar izmantot, lai mainītu 1 līmeņa tiesību aktos pieņemtos 
politiskos lēmumus. Spēkā esošā 104.a panta 2. punkta redakcija ļauj regulatoram izmantot 
otrā pīlāra prasības, lai neievērotu pārejas noteikumus, un arī pirmā pīlāra izņēmumus un 
riska darījumus, kuru riska svērtā vērtība saskaņā ar pirmā pīlāra regulējumu ir 0 %.

Grozījums Nr. 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 294
Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Pirmās daļas nolūkā kompetentās iestādes 
var uzskatīt, ka Regula (ES) Nr. 2013/575 
nesedz riskus vai risku elementus, ja tie ir 
tieši izslēgti no pašu kapitāla prasībām, 
kuras izklāstītas šīs regulas Trešajā, 
Ceturtajā, Piektajā un Septītajā daļā, vai 
nav tajās ietvertas.

Riski vai risku elementi, kas šajā regulā 
nav pietiekami segti, var ietvert riskus vai 
risku elementus, kas, neraugoties uz 
atbilstību piemērojamajām prasībām, 
kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā, iespējams ir novērtēti 
par zemu.

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, kas nav segti vai 
nav pietiekami segti pašu kapitāla 
prasībās, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē 104.a panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai noteiktu, kuri riski vai risku 
elementi nav uzskatāmi par nesegtiem vai nepietiekami segtiem atbilstoši Regulai (ES) 
Nr. 575/2013.

Grozījums Nr. 295
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
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Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos finanšu
riskus vai šādu risku elementus, kas nav 
segti vai nav pietiekami segti pašu kapitāla 
prasībās, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā, 
Sestajā un Septītajā daļā. Šādus riskus vai 
to elementus neuzskata par pietiekami 
segtiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 
minētajās pašu kapitāla prasībās, ja šos 
riskus rada lieli riska darījumi ar 
sarežģītiem un īpaši nelikvīdiem finanšu 
aktīviem, kas, iespējams, ir novērtēti 
pārāk zemu, ņemot vērā, ka tos ir grūti 
novērtēt, un iekšējā modeļa izmantošanas 
dēļ, lai gan ir izpildītas piemērojamās 
prasības, kas izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā, 
Sestajā un Septītajā daļā.

Or. en

Pamatojums

Sarežģītus un nelikvīdus finanšu instrumentus var novērtēt tikai, izmantojot sarežģītus 
iekšējos modeļus, un tos ir grūti novērtēt un likvidēt, jo īpaši tirgus apstākļos. Ņemot vērā to, 
ka tie rada lielu apdraudējumu finanšu stabilitātei, vajadzīgs papildu regulatīvais kapitāls 
pietiekamas rezerves nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
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neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā pārskatīt KPD 5 104.a panta 1. punktu tiek precizēts konkrētās sabiedrības 
situācijas tvērums, kas var pamatot otrā pīlāra prasības. Tvērums ir plašs, tomēr ir vajadzīgi 
daži precīzi izņēmumi. Proti, to nevar izmantot, lai mainītu 1 līmeņa tiesību aktos pieņemtos 
politiskos lēmumus. Spēkā esošā 104.a panta 2. punkta redakcija ļauj regulatoram izmantot 
otrā pīlāra prasības, lai neievērotu pārejas noteikumus, un arī pirmā pīlāra izņēmumus un 
riska darījumus, kuru riska svērtā vērtība saskaņā ar pirmā pīlāra regulējumu ir 0 %.

Grozījums Nr. 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos 
zaudējumu riskus vai šādu zaudējumu
risku elementus, uz kuriem neattiecas 
konkrēta pašu kapitāla prasība.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā uzraudzības iestāde ir tiesīga neievērot likumdevēja lēmumu, 
pretrunā tiesību aktu hierarhijai nosakot kapitāla prasības attiecībā uz riskiem, ko 
likumdevējs ir skaidri izslēdzis 1. līmeņa tiesību aktos. Tāpēc priekšlikums jāgroza, lai 
uzraudzības iestādēm liegtu iespēju novērst riskus, kuri ir "skaidri izslēgti" no pirmā pīlāra.



AM\1144242LV.docx 163/170 PE616.798v01-00

LV

Grozījums Nr. 298
Roberto Gualtieri

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas var ietvert riskus vai risku elementus, 
kas ir tieši izslēgti no pašu kapitāla 
prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Pirmās daļas nolūkā kapitāls, ko uzskata 
par piemērotu, sedz visus būtiskos riskus 
vai šādu risku elementus, uz kuriem 
neattiecas konkrēta pašu kapitāla prasība. 
Tas ietver riskus vai risku elementus, kas ir 
tieši izslēgti no pašu kapitāla prasībām, 
kuras izklāstītas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 Trešajā, Ceturtajā, Piektajā 
un Septītajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procentu likmju risks, kas rodas no 
netirdzniecības pozīcijām, tiek uzskatīts 
par būtisku tikai tad, ja pašu kapitāla 
ekonomiskā vērtība samazinās par vairāk 
nekā 15 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla jebkurā no 98. panta 5. punktā 
minēto sešu uzraudzības satricinājuma 
scenāriju rezultātā, ko piemēro procentu 
likmēm, vai jebkurā citā gadījumā, ko 
saskaņā ar 98. panta 5. punkta 
c) apakšpunktu noteikusi EBI.

Ja pašu kapitāla ekonomiskā vērtība 
samazinās par vairāk nekā 15 % no 
iestādes pirmā līmeņa kapitāla jebkurā no 
98. panta 5. punktā minēto sešu 
uzraudzības satricinājuma scenāriju 
rezultātā, ko piemēro procentu likmēm, vai 
jebkurā citā gadījumā, ko saskaņā ar 
98. panta 5. punkta c) apakšpunktu 
noteikusi EBI, kompetentās iestādes 
novērtē, vai procentu likmju risks, kas 
rodas no netirdzniecības pozīcijām rada 
zaudējumu risku un tādējādi tiek uzskatīts 
par būtisku risku.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā uzraudzības iestāde ir tiesīga neievērot likumdevēja lēmumu, 
pretrunā tiesību aktu hierarhijai nosakot kapitāla prasības attiecībā uz riskiem, ko 
likumdevējs ir skaidri izslēdzis 1. līmeņa tiesību aktos. Tāpēc priekšlikums jāgroza, lai 
uzraudzības iestādēm liegtu iespēju novērst riskus, kuri ir "skaidri izslēgti" no pirmā pīlāra.

Grozījums Nr. 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procentu likmju risks, kas rodas no 
netirdzniecības pozīcijām, tiek uzskatīts 
par būtisku tikai tad, ja pašu kapitāla 
ekonomiskā vērtība samazinās par vairāk 
nekā 15 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla jebkurā no 98. panta 5. punktā 
minēto sešu uzraudzības satricinājuma 
scenāriju rezultātā, ko piemēro procentu 
likmēm, vai jebkurā citā gadījumā, ko
saskaņā ar 98. panta 5. punkta 
c) apakšpunktu noteikusi EBI.

Procentu likmju risks, kas rodas no 
netirdzniecības pozīcijām, tiek uzskatīts 
par būtisku, īpaši tad, ja pašu kapitāla 
ekonomiskā vērtība samazinās par vairāk 
nekā 15 % no iestādes pirmā līmeņa 
kapitāla jebkurā no 98. panta 5. punktā 
minēto sešu uzraudzības satricinājuma 
scenāriju rezultātā, ko piemēro procentu 
likmēm, vai jebkurā citā gadījumā, ko 
saskaņā ar 98. panta 5. punkta 
c) apakšpunktu noteikusi EBI.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā iestāde atbilst 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētajai papildu 
pašu kapitāla prasībai, ja pašu kapitāla 

Kompetentā iestāde pieprasa, lai iestādes
atbilst 104. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajai papildu pašu kapitāla prasībai, ja 
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instrumentiem piemēro šādus nosacījumus: pašu kapitāla instrumentiem piemēro šādus 
nosacījumus:

Or. en

Grozījums Nr. 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kompetentās iestāde var pieprasīt, 
lai iestādes izpilda 104. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto papildu pašu 
kapitāla prasību ar 1. līmeņa pamata 
kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pašu kapitālu, ko izmanto 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētā papildu 
pašu kapitāla prasības izpildei, neizmanto, 
lai izpildītu jebkuras no Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajām prasībām vai šīs 
direktīvas 128. panta 6. punktā definēto 
apvienoto rezervju prasību.

Pašu kapitālu, ko izmanto 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minētā papildu 
pašu kapitāla prasības izpildei, neizmanto, 
lai izpildītu jebkuras no Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a), b), c) 
un d) apakšpunktā minētajām prasībām vai 
šīs direktīvas 128. panta 6. punktā definēto 
apvienoto rezervju prasību.

Or. en
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Grozījums Nr. 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no otrās daļas, pašu kapitālu, 
ko izmanto, lai izpildītu 104. panta 
1. punkta a) apakšpunktā minēto papildu 
pašu kapitāla prasību, ko noteikušas 
kompetentās iestādes, lai novērstu riskus 
vai riska elementus, uz kuriem pietiekamā 
mērā neattiecas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts, var izmantot, lai izpildītu 
šīs direktīvas 128. panta 6. punktā 
definēto apvienoto rezervju prasību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde katrai iestādei 
rakstveidā pienācīgi pamato savu lēmumu 
noteikt papildu pašu kapitāla prasību 
saskaņā ar 104. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, sniedzot precīzu pārskatu 
par vismaz 1. līdz 4. minēto elementu 
pilnu novērtēšanu. Tas 1. punkta 
d) apakšpunktā minētajā gadījumā ietver 
konkrētu paziņojumu par iemesliem, kuru 
dēļ kapitāla pamatnostādņu noteikšana 
vairs netiek uzskatīta par pietiekamu.

5. Kompetentā iestāde katrai iestādei 
rakstveidā pamato savu lēmumu noteikt 
papildu pašu kapitāla prasību saskaņā ar 
104. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 306
Barbara Kappel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EBI izstrādā tehnisko standartu 
projektu, precizējot, kā mēra 2. punktā 
minētos riskus un risku elementus.

svītrots

EBI nodrošina, ka regulatīvo tehnisko 
standartu projekts ir samērīgs, ņemot 
vērā:

a) īstenošanas slogu iestādēm un 
kompetentajām iestādēm, kā arī

b) iespēju, ka vispārējais augstāks 
kapitāla prasību līmenis, ko piemēro, ja 
iestādes neizmanto iekšējos modeļus, var 
attaisnot zemāka kapitāla prasību 
noteikšanu, saskaņā ar 2. punktu 
novērtējot riskus un riska elementus.

EBI [vienu gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas] minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 
14. pantu pieņemt 6. punktā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EBI izstrādā tehnisko standartu 
projektu, precizējot, kā mēra 2. punktā 
minētos riskus un risku elementus.

svītrots

EBI nodrošina, ka regulatīvo tehnisko 
standartu projekts ir samērīgs, ņemot 
vērā:

a) īstenošanas slogu iestādēm un 
kompetentajām iestādēm, kā arī

b) iespēju, ka vispārējais augstāks 
kapitāla prasību līmenis, ko piemēro, ja 
iestādes neizmanto iekšējos modeļus, var 
attaisnot zemāka kapitāla prasību 
noteikšanu, saskaņā ar 2. punktu 
novērtējot riskus un riska elementus.

EBI [vienu gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas] minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 
14. pantu pieņemt 6. punktā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EBI izstrādā tehnisko standartu 
projektu, precizējot, kā mēra 2. punktā 
minētos riskus un risku elementus.

svītrots

EBI nodrošina, ka regulatīvo tehnisko 
standartu projekts ir samērīgs, ņemot 
vērā:

a) īstenošanas slogu iestādēm un 



AM\1144242LV.docx 169/170 PE616.798v01-00

LV

kompetentajām iestādēm, kā arī

b) iespēju, ka vispārējais augstāks 
kapitāla prasību līmenis, ko piemēro, ja 
iestādes neizmanto iekšējos modeļus, var 
attaisnot zemāka kapitāla prasību 
noteikšanu, saskaņā ar 2. punktu 
novērtējot riskus un riska elementus.

EBI [vienu gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas] minēto regulatīvo tehnisko 
standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 
14. pantu pieņemt 6. punktā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Marco Valli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.daļa – 22. punkts
Direktīva 2013/36/ES
104.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EBI izstrādā tehnisko standartu 
projektu, precizējot, kā mēra 2. punktā 
minētos riskus un risku elementus.

svītrots

EBI nodrošina, ka regulatīvo tehnisko 
standartu projekts ir samērīgs, ņemot 
vērā:

a) īstenošanas slogu iestādēm un 
kompetentajām iestādēm, kā arī

b) iespēju, ka vispārējais augstāks 
kapitāla prasību līmenis, ko piemēro, ja 
iestādes neizmanto iekšējos modeļus, var 
attaisnot zemāka kapitāla prasību 
noteikšanu, saskaņā ar 2. punktu 
novērtējot riskus un riska elementus.

EBI [vienu gadu pēc spēkā stāšanās 
dienas] minēto regulatīvo tehnisko 
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standartu projektu iesniedz Komisijai.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 
14. pantu pieņemt 6. punktā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus.

Or. en
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