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ĪSS PAMATOJUMS

2008. gada ekonomikas un finanšu krīze, no kuras sekām mēs joprojām ciešam, skaidri 
norādīja uz pietiekama finanšu regulējuma trūkumu Eiropas mērogā un tirgus uzraudzības 
mehānismu vājumu. Pamatojoties uz Žaka de Larosjēra vadītās ekspertu grupas ziņojumu, 
Komisija ir izstrādājusi četrus priekšlikumus, par kuru virzību Parlamentā ir atbildīga 
Ekonomikas un monetārā komiteja.
Sniedzot savu atzinumu, Konstitucionālo jautājumu komiteja ir centusies rūpīgi izskatīt to, kā 
jaunā Eiropas uzraudzības iestāde un Eiropas Sistēmisko risku komiteja, ko izveido ar šiem 
priekšlikumiem, vislabāk var iekļauties iestāžu sistēmā. Tā ir arī pievērsusi uzmanību 
saskaņotu finanšu pakalpojumu tehnisko standartu izveidei, lai, no vienas puses, nodrošinātu 
to konsekventu darbība, un, no otras puses, garantētu pienācīgu noguldītāju, ieguldītāju un 
patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā. Īpaši rūpīgi ir izpētītas attiecības ar privātā sektora 
iestādēm, kā arī Eiropas uzraudzības iestādes un valstu uzraudzības iestāžu attiecības.
Visbeidzot, tiek uzsvērtas problēmas, kas saistītas ar pārrobežu iestāžu uzraudzību.
2008. gada finanšu krīze liek rast Eiropas problēmām Eiropas mēroga risinājumu —
pateicoties jaunajām Lisabonas līgumā paredzētajām pilnvarām, Parlamentam visos šajos 
jautājumos ir jāuzņemas izšķiroša loma.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko izveido 
Eiropas Banku iestādi

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko izveido 
Eiropas uzraudzības iestādi (banku 
darbība)
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir (1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
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atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā.
Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliek 
no integrētās un savstarpēji saistītās 
realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas 
finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu 
uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī 
krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks 
sadarbības, koordinācijas, Kopienas tiesību 
aktu piemērošanas konsekvences un 
uzticības trūkums starp valstu uzraudzības 
iestādēm.

atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā.
Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliek 
no integrētās un savstarpēji saistītās 
realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas 
finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu 
uzņēmumi darbojas pārrobežu mērogā. Šī 
krīze ir parādījusi, ka pastāv būtisks 
sadarbības, koordinācijas, Savienības
tiesību aktu piemērošanas konsekvences un 
uzticības trūkums starp valstu uzraudzības 
iestādēm.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma 
jāveido dalībvalstu un Kopienas
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus dalībvalstu kompetencē un 
attiecīgi pārrobežu grupu uzraudzībā 
piešķirot lielāko nozīmi uzraudzības 
iestāžu kolēģijām. Būtu jāpanāk arī 
noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem 
labāka saskaņošana un konsekventa 
piemērošana Kopienā. Nepieciešams 
izveidot Eiropas Banku iestādi, kā arī
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi (Eiropas uzraudzības 
iestādes).

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu 
jāveido dalībvalstu un Savienības
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus, kas nav risināmi Savienības 
mērogā, dalībvalstu kompetencē.
Uzraudzības iestāžu kolēģijām jāuzrauga 
pārrobežu iestādes, kas nedarbojas 
Savienības mērogā. Eiropas uzraudzības 
iestādei (banku darbība) (turpmāk 
„Iestāde”) būtu pakāpeniski jāpārņem to 
iestāžu uzraudzība, kuras darbojas 
Savienības mērogā. Būtu jāpanāk arī 
noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem 
labāka saskaņošana un konsekventa 
piemērošana Savienībā. Papildus Iestādei
nepieciešams izveidot Eiropas uzraudzības 
iestādi (apdrošināšana un fondētās 
pensijas) un Eiropas uzraudzības iestādi 
(vērtspapīri un tirgi), kā arī Eiropas 
uzraudzības iestādi (apvienotā komiteja) 
(turpmāk „apvienotā komiteja”). Eiropas 
Sistēmisko risku komiteja būtu jāveido 
daļa no Eiropas Finanšu uzraudzības 



AD\811768LV.doc 5/48 PE439.143v02-00

LV

sistēmas.
(Izmaiņas iestāžu nosaukumos attiecas uz 
visu tekstu.)

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lietā Nr. C-217/04 Apvienotā 
Karaliste pret Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Savienības Padomi Eiropas 
Kopienu Tiesa nosprieda, ka „nekas EKL 
95. panta tekstā neliek secināt, ka 
Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata 
pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to 
adresātiem būtu jāaprobežojas tikai ar 
dalībvalstīm. Faktiski varētu izrādīties 
nepieciešams — saskaņā ar minētā 
likumdevēja veiktu analīzi — paredzēt 
kādas Kopienas iestādes izveidošanu, 
kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu 
saskaņošanas procesa realizācijā, 
gadījumos, kad uz minēto normu balstīto 
aktu īstenošanai ir atbilstošāka 
neobligātu, papildinošu un pārraudzības 
pasākumu pieņemšana1.” Pasākumus, kas 
pieņemti saskaņā ar EK līguma 95. pantu 
(tagad, pēc Lisabonas līguma spēkā 
stāšanās, Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 114. pantu), var ieviest ar 
attiecīgām direktīvām un regulām. 
Piemēram, Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūra tika izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 460/20042, un arī Iestāde tiks 
izveidota ar regulu. 
1 2006. gada 2. maija spriedums, Tiesas un Pirmās 
instances tiesas judikatūras krājums, 2006. g., I-
3771 lpp., 44. punkts.
2 OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Kopienas tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem Komisijai.
Tajos tiktu veikti grozījumi, ja, piemēram, 
tehnisko standartu projekts būtu 
nesaderīgs ar Kopienas tiesību aktiem, 
tajā nebūtu ievērots proporcionalitātes 
princips vai arī tas būtu pretrunā ar 
finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus 
pamatprincipiem, kā noteikts Kopienas 
acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu 
jomā. Lai nodrošinātu šo standartu 
optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, 
nepieciešams noteikt termiņu Komisijas 
lēmuma pieņemšanai par to 
apstiprināšanu.

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Savienībā. Tā kā Iestādei 
ir augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi 
un lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Komisijai jābūt pilnvarām 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantā minēto 
procedūru pieņemt deleģētos aktus, kuri 
attiecas uz finanšu pakalpojumu 
tehniskajiem standartiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā noteiktais tehnisko 
standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 

(15) Komisijai būtu jāapstiprina šie 
tehnisko standartu projekti, lai 
nodrošinātu tiem saistošu juridisku spēku.
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pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Kopienas tiesību aktos.
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un 
to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, 
ka tiek pilnībā izmantotas valstu 
uzraudzības iestāžu specializētās 
zināšanas.

Tajos tiktu veikti grozījumi, ja tie, 
piemēram, nebūtu saderīgi ar Savienības 
tiesību aktiem, tajos nebūtu ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tie būtu 
pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā 
tirgus pamatprincipiem, kā noteikts 
Savienības acquis finanšu pakalpojumu 
tiesību aktu jomā. Lai nodrošinātu šo 
standartu optimālu un savlaicīgu 
pieņemšanu, nepieciešams noteikt 
termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai 
par to apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums norādīt šādu 
pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes 
iemeslus.

(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
pamatnostādnes un ieteikumus par 
Savienības tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums publiskot
šādu pamatnostādņu un ieteikumu 
neizpildes iemeslus, lai tirgus 
dalībniekiem nodrošinātu pilnīgu 
pārredzamību. Jomās, uz kurām tehniskie 
standarti neattiecas, Iestādei ir jāievieš un 
jāizplata labākā prakse.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pareiza un pilnīga Kopienas tiesību 
aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 

(17) Pareiza un pilnīga Savienības tiesību 
aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
pārredzamības, efektivitātes un pienācīgas 
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nodrošināšanai, finanšu sistēmas 
stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm Kopienā.
Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, 
kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
Kopienas tiesību aktu neprecīzas vai 
neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Kopienas tiesību akti nosaka skaidras un 
bezierunu saistības.

darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas 
stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm Savienībā.
Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, 
kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
Savienības tiesību aktu neprecīzas vai 
neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Savienības tiesību akti nosaka skaidras un 
bezierunu saistības.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu, 
Komisijai jāpiešķir pilnvaras adresēt 
lēmumu attiecīgajai valsts uzraudzības 
iestādei, lai nodrošinātu atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem, paredzot tiešas 
tiesiskās sekas, uz kurām var atsaukties 
dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var 
īstenot saskaņā ar EK līguma 226. pantu.

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu 
Iestādes noteiktajā termiņā, Iestādei 
nekavējoties jāadresē lēmums attiecīgajai 
valsts uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
atbilstību Savienības tiesību aktiem, 
paredzot tiešas tiesiskās sekas, uz kurām 
var atsaukties dalībvalstu tiesās un iestādēs 
un kuras var īstenot saskaņā ar Līguma 
258. pantu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Savienībā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Savienības līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Ārkārtas 
situācijā ir jāizveido Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja. Lai nodrošinātu efektīvu 
rīcību ārkārtas situācijā, kad kompetentās 
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ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem.

valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Savienības tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu kompetento iestāžu 
viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp 
šīm kompetentajām iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā 
kompetentās iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver 
strīdi par procesuāliem pienākumiem 
sadarbības procesā, kā arī par Kopienas
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Kopienas tiesību 
aktu darbības jomās.

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu kompetento iestāžu 
viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp 
šīm kompetentajām iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā 
kompetentās iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver 
strīdi par procesuāliem pienākumiem 
sadarbības procesā, kā arī par Savienības
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Savienības tiesību 
aktu darbības jomās. Tas attiecas arī uz 
domstarpībām uzraudzības iestāžu 
kolēģijās.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Krīze ir parādījusi lielākos 
trūkumus pastāvošajā pieejā pārrobežu 
finanšu iestāžu uzraudzībai, īpaši 
attiecībā uz lielākajām un sarežģītākajām 
iestādēm, kuru bankrots var nodarīt 
kaitējumu visai sistēmai. Šo trūkumu 
iemesli rodami dažādās finanšu iestāžu 
darbības jomās un uzraudzības iestāžu 
darbībā. Finanšu iestādes darbojas tirgū, 
kuram nav robežu, bet uzraudzības 
iestādēm katru dienu jāpārbauda, vai viņu 
jurisdikcija nebeidzas uz valsts robežas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ir kļuvis skaidri redzams, ka 
sadarbības mehānisms, kas tika izmantots 
šīs asimetrijas novēršanai, ir 
nepietiekams. Kā norādīts 2009. gada 
martā publicētajā A. Turner pārskatā, 
„pašreizējie pasākumi, kuros apvienotas 
nozaru atļauju tiesības, uzraudzība savā 
valstī un noguldījumu apdrošināšana 
konkrētā valstī, nav pietiekami stabils 
pamats Eiropas pārrobežu privātklientu 
banku darbības regulācijai un 
uzraudzībai nākotnē”1.
_____________
1  101. lpp.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) Šai problēmai ir tikai divi iespējamie 
risinājumi — piešķirt lielākas pilnvaras 
uzņēmējas valsts uzraudzības iestādēm vai 
radīt patiesu alternatīvu tām Eiropas 
iestādes veidolā. Kā arī teikts A. Turner 
pārskatā, „stabilākai uzraudzības kārtībai 
nepieciešams vai nu palielināt dalībvalstu 
pilnvaras, kas radītu mazāk atvērtu 
vienoto tirgu, vai arī panākt lielāku 
Eiropas integrāciju”.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22d) Īstenojot risinājumu, kurā paredz 
lielākas pilnvaras dalībvalstij, tiek 
pieļauts, ka uzņēmēja valsts var liegt 
vietējām filiālēm darbības tiesības, noteikt 
ārvalstu iestādēm pienākumu darboties, 
izmantojot tikai meitasuzņēmumus, nevis 
filiāles, un pārraudzīt šajā valstī 
strādājošo banku kapitālu un likviditāti, 
un tas radītu lielāku protekcionismu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22e) Lai īstenotu Eiropas mēroga 
risinājumu, ir nepieciešams pastiprināt 
uzraudzības iestāžu kolēģiju veikto 
pārrobežu iestāžu uzraudzību un nodot 
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Savienības mēroga iestāžu uzraudzības 
pilnvaras Eiropas iestādei. Savienības 
mēroga finanšu iestādes ir iestādes, kas 
veic pārrobežu darbību, kā arī tās 
iestādes, kuras darbojas vienas valsts 
teritorijā un kuru bankrots varētu 
apdraudēt Savienības vienotā finanšu 
tirgus stabilitāti.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22f) Uzraudzības iestāžu kolēģijām 
vajadzētu būt pilnvarotām definēt 
uzraudzības noteikumus, lai sekmētu 
konsekventu Savienības tiesību aktu 
piemērošanu. Iestādei jānodrošina 
neierobežotas līdzdalības tiesības 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, lai 
racionalizētu informācijas apmaiņas 
procesu un veicinātu kolēģiju 
konverģenci un konsekvenci attiecībā uz 
Savienības tiesību aktu piemērošanu.
Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma 
Savienībā strādājošo pārrobežu finanšu 
iestāžu uzraudzībā. Iestādei būtu arī 
jāuzņemas saistošs starpnieka pienākums, 
lai atrisinātu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu domstarpības.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22g) Uzraudzības iestāžu kolēģijām būtu 
jāuzņemas svarīgāka loma efektīvas, 
konstruktīvas un konsekventas tādu 
pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzības 
nodrošināšanā, kuras nedarbojas 
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Savienības mērogā, taču vairākumā 
gadījumu dalībvalstu standarti un 
praktiskā darbība ir atšķirīgi. Nav vērts 
apvienot pamatnoteikumus finanšu jomā, 
ja praktiskie uzraudzības pasākumi paliek 
sadrumstaloti. Kā norādīts Ž. de Larosjēra 
ziņojumā, „jāizvairās no atšķirīgu 
uzraudzības pasākumu radītiem 
konkurences izkropļojumiem un 
regulējuma arbitrāžas, jo tas var 
apdraudēt finansiālo stabilitāti, cita starpā 
mudinot izvēlēties finansiālo darbību 
veikšanai valstis, kurās ir vāja uzraudzība.
Jānodrošina, ka uzraudzības sistēmu 
uztver kā taisnīgu un līdzsvarotu.”

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Savienības mēroga finanšu iestāžu 
piesardzīga uzraudzība būtu jāuztic 
Iestādei. Dalībvalstu uzraudzības 
iestādēm būtu jādarbojas kā Iestādes 
pārstāvēm un, uzraugot Savienības 
mēroga pārrobežu finanšu iestādes, tām 
būtu obligāti jāievēro Iestādes norādījumi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Savienības mēroga finanšu iestādes 
būtu jāidentificē, ņemot vērā 
starptautiskus standartus.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu.
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas 
valsts uzraudzības iestādes vietā.
Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka 
uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības 
iestādei, kura vislabāk spēj īstenot 
pasākumus attiecīgajā gadījumā.
Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, 
piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem 
ietaupījumiem, konsekvences 
nodrošināšanu grupu uzraudzībā un 
optimālu valstu uzraudzības iestāžu 
tehnisko zināšanu izmantošanu.
Attiecīgajos Kopienas tiesību aktos var 
plašāk noteikt pienākumu pārdales 
principus, pamatojoties uz nolīgumu.
Iestādei, izmantojot visus iespējamos 
līdzekļus, jāveicina deleģēšanas nolīgumu 
slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm.
Iestāde iepriekš jāinformē par 
paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai 
tā attiecīgā gadījumā varētu sniegt 
atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu 
nolīgumu publicēšana, lai visām 
iesaistītajām personām nodrošinātu 

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu.
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts, —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem 
Iestādes vai citas valsts uzraudzības 
iestādes vietā. Deleģēšana jāveic saskaņā 
ar principu, ka uzraudzības pienākumu 
uzdod uzraudzības iestādei, kura vislabāk 
spēj īstenot pasākumus attiecīgajā 
gadījumā. Pienākumu pārdale var būt 
nepieciešama, piemēram, tādu iemeslu dēļ, 
kas saistīti ar apjomradītiem vai 
diversifikācijas radītiem ietaupījumiem, 
konsekvences nodrošināšanu grupu 
uzraudzībā un optimālu valstu uzraudzības 
iestāžu tehnisko zināšanu izmantošanu.
Attiecīgajos Savienības tiesību aktos var 
plašāk noteikt pienākumu pārdales 
principus, pamatojoties uz nolīgumu.
Iestādei, izmantojot visus iespējamos 
līdzekļus, jāveicina un jāuzrauga 
deleģēšanas nolīgumu slēgšana starp valstu 
uzraudzības iestādēm. Iestāde iepriekš 
jāinformē par paredzētajiem deleģēšanas 
nolīgumiem, lai tā attiecīgā gadījumā 
varētu sniegt atzinumu. Iestādei jāveic 
centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai 
visām iesaistītajām personām nodrošinātu 
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savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem.

savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem. Iestādei 
deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu jomā 
ir jāapzina un jāizplata labākā prakse.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un 
lietderīgs paņēmiens konsekvences 
veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu 
tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā 
metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz 
šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno.
Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne 
tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet 
arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt 
augstus uzraudzības rezultātus, kā arī 
kompetento iestāžu neatkarībai.

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un 
lietderīgs paņēmiens konsekvences 
veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu 
tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā 
metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz 
šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno.
Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne 
tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet 
arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt 
augstus uzraudzības rezultātus, kā arī 
kompetento iestāžu neatkarībai.
Salīdzinošās novērtēšanas rezultāti ir 
jāpublisko un jāapzina, un jāpublisko arī 
labākā prakse.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmi, Iestādei jāveicina
dialogs un sadarbība ar uzraudzības 
iestādēm ārpus Kopienas. Tā pilnībā ņem 
vērā Eiropas iestāžu pašreizējos 
uzdevumus un nozīmi attiecībās ar 
iestādēm ārpus Kopienas un 
starptautiskos forumos.

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmi, Iestādei jāpārstāv 
Savienība dialogā un sadarbībā ar 
uzraudzības iestādēm ārpus Savienības.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

(33) Iestādei jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām par tehniskiem 
standartiem, pamatnostādnēm un 
ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga 
iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Pirms šāda 
tehnisko standartu projekta, 
pamatnostādņu un ieteikumu 
pieņemšanas Iestādei būtu jāveic to 
ietekmes novērtējums. Efektivitātes 
nodrošināšanas nolūkā jāizveido Banku 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Savienības
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, akadēmisko aprindu 
pārstāvjus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Neskarot dalībvalstu īpašo atbildību 
krīzes situācijās, ir skaidrs, ka, ja 
dalībvalsts izvēlas izmantot 
aizsargpasākumus, Eiropas Parlaments 
būtu jāinformē vienlaikus ar Iestādi, 
Padomi un Komisiju. Turklāt dalībvalstij 
būtu jānorāda aizsargpasākuma 
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izmantošanas iemesli. Iestādei sadarbībā 
ar Komisiju būtu jāizstrādā turpmāk 
veicamie pasākumi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko atklātā 
konkursā izvēlas Uzraudzības padome.
Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, 
kurš bez balsstiesībām var piedalīties 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmēs.

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko izvēlas 
Eiropas Parlaments pēc tam, kad 
Komisija rīkojusi atklātu konkursu un 
izveidojusi pretendentu sarakstu. Iestādes 
vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez 
balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības 
padomes un valdes sanāksmēs.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru 
līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas 
Apvienotajā Eiropas uzraudzības iestāžu 
komitejā un attiecīgā gadījumā jāpanāk 
kopēja nostāja. Apvienotajai Eiropas 
uzraudzības iestāžu komitejai jāuzņemas 
visas Apvienotās finanšu konglomerātu 
komitejas funkcijas. Nepieciešamības 
gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes vai Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes kompetences jomā, paralēli 
jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas 
uzraudzības iestādēm.

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru 
līmenī, šīm iestādēm savā starpā cieši 
jāsadarbojas ar apvienotās komitejas 
starpniecību un attiecīgā gadījumā jāpanāk 
kopēja nostāja. Apvienotajai komitejai ir 
jākoordinē triju Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbība saistībā ar finanšu 
konglomerātiem. Nepieciešamības 
gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas 
Uzraudzības iestādes (apdrošināšana un 
fondētās pensijas) vai Eiropas 
Uzraudzības iestādes (vērtspapīri un 
tirgus) kompetences jomā, paralēli 
jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas 
uzraudzības iestādēm. Apvienotā komiteja 
būtu jāvada vienam no triju Eiropas 
uzraudzības iestāžu priekšsēdētājiem, šā 
amata pilnvaru termiņš ir divpadsmit 
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mēneši un to ieņem rotācijas kārtībā.
Apvienotās komitejas priekšsēdētājam 
vajadzētu būt Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijas priekšsēdētāja vietniekam.
Apvienotajai komitejai vajadzētu būt 
pastāvīgam sekretariātam ar personālu, 
kas nosūtīts darbā no trijām Eiropas 
uzraudzības iestādēm, lai notiktu 
neformāla informācijas apmaiņa un visu 
triju Eiropas uzraudzības iestāžu 
darbiniekiem veidotos kopēja darba 
kultūra.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

2. Iestādes darbību regulē šī Regula un
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Savienības
tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes 
uzdevumus.

Iestāde arī strādā kredītiestāžu, finanšu 
konglomerātu, ieguldījumu sabiedrību, 
maksājumu iestāžu un elektroniskās 
naudas iestāžu darbības jomā, tostarp 
pievēršoties uzņēmumu vadības, revīzijas 
un finanšu pārskata jautājumiem, ja 
šādas Iestādes darbības ir nepieciešamas, 
lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu 
šajā punktā minēto tiesību aktu 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”), 
kas darbojas kā uzraudzības iestāžu tīkls, 
kā plašāk noteikts 39. pantā.

svītrots

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Banku iestāde sadarbojas ar 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju 
(turpmāk „ESRK”) atbilstoši šīs regulas 
21. panta noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (EFUS), kas 
darbojas kā integrēts uzraudzības iestāžu 
tīkls un kas apvieno visas dalībvalstu un 
Savienības iestādes finanšu uzraudzības 
jomā, kā minēts šajā regulā un saistītajās 
Savienības regulās. Galvenais EFUS 
mērķis ir nodrošināt Savienības līmenī 
spēcīgu un atbilstīgu finanšu iestāžu 
uzraudzību tā, lai nodrošinātu uzticību 
finanšu sistēmai, sekmētu ilgtspējīgu 
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Savienības izaugsmi un ņemtu vērā 
uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzības.
2. EFUS sastāvā ietilpst:

a) Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. ../.. [ESRK];

b) Eiropas Uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), kas izveidota ar 
Regulu (ES) Nr. ../.. [EVTI];
c) Eiropas Uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. ../..
[EAFPI];
d) Iestāde;

e) Regulas 40. pantā paredzētā Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja 
(EUIAK);
f) dalībvalstu iestādes, kas minētas 
Regulas (ES) Nr. .../... [EVTI], Regulas 
(ES) Nr. .../... [EAFPI] un Regulas (ES) 
Nr. .../... [EBI] 1. panta 2. punktā;
g) Komisija 7. un 9. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai;

3. Ņemot vērā īstenas sadarbības principu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
4. panta 3. punktu, visas EFUS puses 
cieši sadarbojas viena ar otru, saglabājot 
uzticību un savstarpēju cieņu.
4. Uz visām finanšu iestādēm attiecas 
juridiski saistoši Savienības tiesību akti 
un uzraudzība, ko veic kompetentās 
iestādes, kuras ir EFUS locekles.
5. EFUS nekavē kompetentās iestādes 
īstenot valsts līmeņa uzraudzības 
pilnvaras atbilstīgi saistošiem Savienības 
tiesību aktiem un saskaņā ar 
starptautiskajiem piesardzības principiem 
attiecībā uz banku uzraudzību.
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6. Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes, kas 
darbojas Eiropas Savienībā, tiek 
piešķirtas tikai tām uzraudzības iestādēm, 
kas ir iekļautas Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicināt Kopienas tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot 
kopēju uzraudzības kultūru, nodrošinot 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
piemērošanu, novēršot regulatīvo patvaļu, 
veicot starpnieka funkciju un izšķirot 
strīdus starp kompetentajām iestādēm, 
veicinot uzraudzības iestāžu kolēģiju 
konsekventu darbību un veicot pasākumus 
ārkārtas situācijās;

b) veicināt standartu un tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot 
kopēju uzraudzības kultūru, nodrošinot šīs 
regulas un 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu piemērošanu, novēršot 
regulējuma arbitrāžu, veicot starpnieka 
funkciju un izšķirot strīdus starp 
kompetentajām iestādēm, nodrošinot 
Savienības mēroga finanšu iestāžu 
efektīvu un saskaņotu uzraudzību un
uzraudzības iestāžu kolēģiju konsekventu 
darbību un veicot pasākumus, tostarp arī
ārkārtas situācijās;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai.

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai papildinātu, atjauninātu un 
grozītu nebūtiskus to tiesību aktu 
elementus, kas minēti 1. panta 2. punktā.
Šajos tehniskajos standartos neietilpst 
stratēģiski lēmumi, un to saturu nosaka 
tikai to pamatā esošie tiesību akti.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, 
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus.

Iestāde organizē tehnisko standartu 
projekta atklātu sabiedrisku apspriešanu 
un pirms tā pieņemšanas izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Iestāde prasa atzinumu vai 
konsultāciju Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde apstiprināšanai Komisijā iesniedz 
tehnisko standartu projektu, ko vienlaikus 
nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

Trīs mēnešu laikā pēc tehnisko standartu 
projekta saņemšanas Komisija pieņem 
lēmumu par tā apstiprināšanu,
neapstiprināšanu vai grozīšanu. Komisija 
var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi.
Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par tās pieņemtajiem lēmumiem, 
minot iemeslus.
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija neapstiprina standartus vai 
apstiprina tos daļēji vai ar grozījumiem, tā 
informē Iestādi par attiecīgā lēmuma 
iemesliem.

svītrots

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem standartus, izmantojot 
regulas vai lēmumus, ko publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Komisija regulu vai lēmumu veidā
pieņem tehniskos standartus saskaņā ar 
7.a līdz 7.d pantu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Tehnisko standartu pieņemšanas pilnvaru 

deleģēšana
1. Šīs regulas 7. pantā minēto tehnisko 
standartu kā deleģētu aktu pieņemšanas 
pilnvaras piešķir Komisijai uz nenoteiktu 
laiku.
2. Līdzko Komisija pieņem tehniskos 
standartus, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt tehniskos standartus 
Komisijai piešķir, ievērojot 7.b līdz 
7.d panta nosacījumus.
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4. Iestādes priekšsēdētājs 35. panta 
2. punktā minētajā ziņojumā informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par 
apstiprinātajiem tehniskajiem standartiem 
un valsts iestādēm, kas tos nav 
ievērojušas.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Tehnisko standartu pieņemšanas pilnvaru 

atsaukšana
1. Regulas 7. pantā minēto tehnisko 
standartu pieņemšanas pilnvaru 
deleģējumu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
pilnvaru atsaukšanu, pietiekamu laiku 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to 
informē otru iestādi un Komisiju, norādot, 
kuri tehniskie standarti var tikt atsaukti 
un minot iespējamos atsaukšanas 
iemeslus.
3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo tās 
iemeslus un izbeidz šajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo tehnisko standartu derīgumu.
Lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret tehniskajiem standartiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret tehnisko standartu 
četru mēnešu laikā no paziņošanas 
dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.
2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret tehnisko standartu nav 
paudusi, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
šajā izdevumā minētajā datumā.
Pirms šā laikposma beigām, kā arī 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome var informēt Komisiju, ka šīs 
iestādes neplāno iebilst pret tehnisko 
standartu. Šādos gadījumos tehnisko 
standartu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
šajā izdevumā minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret tehnisko standartu, 
tas nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž 
iebildumus pret tehnisko standartu, 
norāda šādu iebildumu iemeslus.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d pants
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Tehnisko standartu neapstiprināšana vai 
grozīšana

1. Ja Komisija neapstiprina tehnisko 
standartu vai izdara tajā grozījumus, 
Komisija šo lēmumu paziņo Iestādei, 
Eiropas Parlamentam un Padomei, minot 
iemeslus.
2. Eiropas Parlaments vai Padome 
mēneša laikā var sasaukt ad hoc 
sanāksmi, uzaicinot atbildīgo komisāru 
un Iestādes priekšsēdētāju, lai izklāstītu 
savus atšķirīgos apsvērumus.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas 
un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu 
vai konsultāciju Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes dara visu iespējamo, 
lai ievērotu šādas pamatnostādnes un 
ieteikumus.

Pēc attiecīgās pamatnostādnes vai 
ieteikuma izdošanas katra kompetentā 
iestāde pieņem lēmumu par to, vai 
attiecīgā pamatnostādne vai ieteikums tiks 
ievērots. Ja iestāde plāno šo 
pamatnostādni vai ieteikumu neievērot, tā 
informē par to Iestādi, minot 
neievērošanas iemeslus. Iestāde šos 
iemeslus publisko.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 32. panta 6. punktā minētajā 
darbības ziņojumā Iestāde informē 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par pamatnostādnēm un ieteikumiem, ko 
tā izdevusi, norādot, kuras dalībvalstu 
iestādes tos nav ievērojušās, un ieskicējot, 
kā tā plāno nodrošināt, ka turpmāk tās 
ievēros Iestādes pamatnostādnes un 
ieteikumus.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nepiemēro šādas 
pamatnostādnes vai ieteikumus, tā 
informē Iestādi par nepiemērošanas 
iemesliem.

svītrots

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo 
īpaši nenodrošina to, ka finanšu iestāde 
ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā 
panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās 
pilnvaras.

1. Ja kompetentā iestāde nav piemērojusi
juridiski saistošus tiesību aktus vai
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus vai 
arī piemērojusi tos tā, ka tiek pārkāpti 
Savienības tiesību akti, tai skaitā tehniskie 
standarti, kas ieviesti saskaņā ar 7. pantu, 
un jo īpaši nenodrošina to, ka finanšu 
iestāde ievēro minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības 
izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā 
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noteiktās pilnvaras.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento 
iestāžu pieprasījuma, Komisijas 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un 
pēc iesaistītās kompetentās iestādes 
informēšanas Iestāde var izmeklēt 
iespējamos Kopienas tiesību aktu
nepareizas piemērošanas gadījumus.

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento 
iestāžu, Eiropas Parlamenta, Padomes, 
Komisijas vai Banku nozares ieinteresēto 
personu grupas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas un pēc iesaistītās kompetentās 
iestādes informēšanas Iestāde var izmeklēt 
gadījumus, kad, iespējams, pārkāpti vai 
nav piemēroti Savienības tiesību akti.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes 
sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.

4. Ja 3. punktā otrā apakšpunktā noteikto 
desmit darba dienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Savienības tiesību 
aktiem, Iestāde pieņem lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo 

Iestāde pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā pēc ieteikuma 
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termiņu par vienu mēnesi. pieņemšanas.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas 
iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības 
tikt uzklausītām.

Iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas iestāžu, 
kurām adresēts lēmums, tiesības tikt 
uzklausītām.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju.

Kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno 
veikt, lai izpildītu Komisijas lēmumu.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno 
veikt, lai izpildītu Iestādes lēmumu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 6. Neskarot Līguma 258. pantā noteiktās 
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noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir 
jānovērš kompetentajai iestādei adresēta 
lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai 
atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus 
tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas 
pienācīgu darbību un integritāti, Iestāde 
saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem
tiesību aktiem pieņem atsevišķu finanšu 
iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
pienākumus saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes lēmums atbilst Komisijas
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 
4. punktu.

Iestādes lēmums atbilst lēmumam, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. punktu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
9. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šīs regulas 32. panta 6. apakšpunktā 
minētajā ziņojumā Iestāde norāda, kuras 
valsts un finanšu iestādes nav ievērojušas 
4. un 6. punktā minētos lēmumus.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes,
Eiropas Parlamenta vai Komisijas
pieprasījuma var izteikt brīdinājumu, 
izsludinot ārkārtas situāciju, lai 
nodrošinātu Iestādei iespēju bez jebkādu 
turpmāku prasību ievērošanas pieņemt 
atsevišķus 3. punktā minētos lēmumus.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ESRK par brīdinājuma izteikšanu 
vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un Iestādi.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 

2. Ja saskaņā ar 1. punktu tiek izsludināta 
ārkārtas situācija, Iestāde pieņem
atsevišķus lēmumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes veic
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
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un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā 
minēto Iestādes lēmumu, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
Līguma 258. pantu, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā minēto 
Iestādes lēmumu, Iestāde saskaņā ar
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgajām prasībām pieņem atsevišķu 
finanšu iestādei adresētu lēmumu, 
pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ESRK pēc savas iniciatīvas vai 
Iestādes, Eiropas Parlamenta, Padomes 
vai Komisijas pieprasījuma pārskata 
1. punktā minēto lēmumu.
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Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šīs regulas 32. panta 6. punktā 
minētajā ziņojumā Iestāde norāda, 
atsevišķos lēmumus, ko tā adresējusi 
valsts un finanšu iestādēm saskaņā ar 3.
un 4. punktu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma uzņemas 
vadošo lomu, palīdzot iestādēm panākt 
vienošanos saskaņā ar 2. līdz 4. punktā
noteikto procedūru.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu 
samierināšanas termiņu, ņemot vērā 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktos attiecīgos laikposmus un 
jautājuma sarežģītību un steidzamību.

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu 
samierināšanas termiņu, ņemot vērā 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktos attiecīgos laikposmus un 
jautājuma sarežģītību un steidzamību. Šajā 
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posmā Iestāde darbojas kā vidutājs.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem.

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde saskaņā ar 
29. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
procedūru pieņem lēmumu izšķirt strīdu 
un pieprasīt tām veikt īpašus pasākumus 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
nosakot, ka šī lēmuma izpilde attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir saistoša.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepilda Iestādes 
lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā noteiktajiem tiesību aktiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu 
iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

4. Neskarot Līguma 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi 
nenodrošina finanšu iestādes atbilstību 
prasībām, kas tai ir tieši piemērojamas, 
pamatojoties uz 1. panta 2. punktā 
noteiktajiem tiesību aktiem, Iestāde pieņem
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie 
lēmumi ir noteicošie attiecībā uz valstu 
uzraudzības iestāžu iepriekš pieņemtiem 
lēmumiem par to pašu jautājumu.
Valstu uzraudzības iestāžu veiktajiem 
pasākumiem saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 
4. punktu pieņemtie lēmumi, jāatbilst šiem 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Šīs regulas 32. panta 6. punktā 
minētajā ziņojumā Iestāde norāda 
domstarpības, kas radušās kompetentajām 
iestādēm, panāktās vienošanās un 
lēmumus, kas pieņemti, lai šīs 
domstarpības novērstu.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Strīdu izšķiršana starp dažādu nozaru 

kompetentajām iestādēm
Eiropas uzraudzības iestāde (apvienotā 
komiteja) saskaņā ar 11. pantu risina 
domstarpības, kas var rasties starp 
kompetentajām iestādēm, kuras rīkojas 
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saskaņā ar 42. pantu.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde veicina Direktīvā 2006/48/EK 
minēto uzraudzības iestāžu kolēģiju 
efektīvu un saskaņotu darbību un sekmē 
konsekventu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu kolēģijās.

1. Iestāde veicina un uzrauga
Direktīvā 2006/48/EK minēto uzraudzības 
iestāžu kolēģiju efektīvu, rezultatīvu un 
saskaņotu darbību un sekmē konsekventu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu 
kolēģijās.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības 
iestāžu kolēģiju darbā piedalās novērotāja 
statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai 
Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” 
attiecīgo tiesību aktu izpratnē, un pēc 
pieprasījuma tā saņem visu būtisko 
informāciju, ar ko savstarpēji apmainās 
kolēģijās esošās iestādes.

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde piedalās
uzraudzības iestāžu kolēģiju darbā. Šādas 
līdzdalības nodrošināšanai Iestādi uzskata 
par „kompetento iestādi” attiecīgo tiesību 
aktu izpratnē, un pēc pieprasījuma tā 
saņem visu būtisko informāciju, ar ko 
savstarpēji apmainās kolēģijās esošās 
iestādes.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde var izstrādāt tehniskus 
standartus, pamatnostādnes un 
ieteikumus, kas tiek pieņemti saskaņā ar 
7. un 8. pantu, lai saskaņotu uzraudzības 
darbības un labāko praksi, ko pieņēmušas 
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uzraudzības iestāžu kolēģijas.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pildot juridiski saistošo vidutāja 
pienākumu, jaunajām iestādēm jāizšķir 
dalībvalstu uzraudzības iestāžu strīdi 
saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru.
Ja pārrobežu iestādes uzraudzības 
iestādes nespēj panākt vienošanos, 
Iestādei jābūt pilnvarotai pieņemt 
lēmumus par uzraudzību, kas būtu tieši 
piemērojami attiecīgajai iestādei.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Savienības mēroga finanšu iestāžu 

uzraudzība
1. Dalībvalstu iestādes veic Savienības 
mēroga finanšu iestāžu piesardzīgu 
uzraudzību, darbojoties kā Iestādes 
pārstāvji un ievērojot tās norādījumus, lai 
garantētu, ka visā Savienībā tiek 
piemēroti vienādi uzraudzības noteikumi.
2. Iestāde iesniedz uzraudzības noteikumu 
projektu vienlaikus Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
apstiprina uzraudzības noteikumu 
projektu saskaņā ar 7. un 8. pantā 
noteikto procedūru.
3. Uzraudzības padomes lēmumā, ko tā 
pieņem saskaņā ar 29. panta 1. punktā 
noteikto procedūru, norāda nozīmīgas 
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Savienības mēroga finanšu iestādes.
Izstrādājot kritērijus šādu finanšu iestāžu 
noteikšanai, ņem vērā Finanšu stabilitātes 
valdes, Starptautiskā Valūtas fonda un 
Starptautisko norēķinu bankas noteiktos 
kritērijus.
4. Iestāde sadarbībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju izstrādā 
informācijas sniegšanas šablonu 
nozīmīgajām iestādēm, lai nodrošinātu to 
sistēmiskā riska pārdomātu pārvaldību.
5. Lai nodrošinātu Savienības mēroga 
finanšu iestāžu līdzatbildību, aizsargātu 
Savienības noguldītāju intereses un 
samazinātu nodokļu maksātāju izdevumus 
sistēmiskajā finanšu krīzē, izveido Eiropas 
Finanšu aizsardzības fondu (Fonds).
Fonda uzdevums ir palīdzēt grūtībās 
nonākušām Savienības finanšu iestādēm 
pārvarēt to problēmas, ja šīs problēmas 
var apdraudēt Savienības vienotā finanšu 
tirgus finansiālo stabilitāti. Fonda 
darbību finansē no šo finanšu iestāžu 
iemaksām. Katras finanšu iestādes 
iemaksas aprēķina atbilstīgi tādiem 
kritērijiem, kas atalgo labu pārvaldību. Ar 
šīm iemaksām aizstāj iemaksas līdzīgos 
dalībvalstu fondos.
6. Ja krīzes atrisināšanai nepietiek ar 
uzkrātajiem resursiem no banku 
iemaksām, Fonda resursus var palielināt, 
izdodot obligācijas. Ārkārtas situācijās 
dalībvalstis ar garantiju palīdzību par 
samaksu, kas pareizi atspoguļo risku, var 
palīdzēt Fondam izdot obligācijas.
Dalībvalstis dala šīs garantijas savā starpā 
atbilstīgi 7. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.
7. Ja ārkārtējos izņēmuma gadījumos un 
saistībā ar sistēmisku krīzi viena vai 
vairākas iestādes vairs nespēj darboties un 
ar pieejamajiem resursiem nepietiek, 
problēmas skartās dalībvalstis risinās 
situāciju saskaņā ar principiem, kas 
iekļauti pašreizējā saprašanās 
memorandā, kurā izdarīti grozījumi. Var 
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veikt vienu vai vairākus no šādiem 
kopīgiem krīzes risināšanas pasākumiem:
iestādes noguldījumi; iestādes aktīvi 
(kuriem norāda vai nu uzskaites vērtību,
tirgus vērtību vai riska svēruma vērtību);
iestādes ieņēmumu plūsma vai 
maksājumu sistēmas plūsmas daļa.
8. Savienības iestādēm dalība Fondā 
aizstāj dalību pastāvošajās dalībvalstu 
noguldījumu garantiju sistēmās. Fondu 
vada Valde, ko uz pieciem gadiem ieceļ 
Iestāde. Valdes locekļus ievēl no 
dalībvalstu iestāžu darbinieku vidus.
Izveido arī Konsultatīvo padomi, kurā 
apvienotas finanšu iestādes, kas 
iesaistījušās Fondā.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde deleģē dalībvalstu iestādēm 
uzdevumus un pienākumus veikt 
12.a pantā minēto Savienības mēroga 
finanšu iestāžu konsultatīvās uzraudzības 
uzraudzīšanu.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
18. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde pārstāv Eiropas Savienību visos 
starptautiskajos forumos, kas veltīti ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem reglamentēto iestāžu darbības 
regulācijai un uzraudzībai.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Kopienas iestāžu kompetences 
jomas, Iestāde var veidot attiecības ar 
uzraudzības iestādēm no trešām valstīm.
Tā var slēgt administratīvus nolīgumus ar
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Neskarot Savienības iestāžu un dalībvalstu
kompetences jomas, Iestāde var veidot 
attiecības un slēgt administratīvas 
vienošanās ar uzraudzības iestādēm,
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu.

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu. Iestāde izstrādā atbilstīgu 
protokolu konfidenciālas informācijas 
izpaušanai saistībā ar atsevišķām finanšu 
iestādēm.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
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11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus.

11. pantu pieņemtie lēmumi tieši būtiskā 
veidā neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un skaidri norāda, kā lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus.

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un ietekmes novērtējumu, norādot, cik 
lielā mērā lēmums skar tās fiskālos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru, ko organizē un vada Komisija,
ieceļ valde, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm 
un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
sarakstu ar trim labākajiem 
izraudzītajiem kandidātiem. Pēc 
kandidātu uzklausīšanas Eiropas 
Parlaments no viņu vidus izraugās vienu 
kandidātu. Šādi izraudzīto kandidātu 
apstiprina Uzraudzības padome.



PE439.143v02-00 42/48 AD\811768LV.doc

LV

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka 
neviens no izraudzītajiem kandidātiem 
nav pietiekami atbilstīgs pirmajā daļā 
izvirzītajām prasībām, atklāto atlases 
procedūru sāk no jauna.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments.

svītrots

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments var uzaicināt 
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku regulāri 
sniegt ziņojumu kompetentajai komitejai 
un atbildēt uz šīs komitejas locekļu
uzdotajiem jautājumiem, pilnībā 
respektējot viņa neatkarību.

1. Priekšsēdētājs vismaz četras reizes gadā 
sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
atbild uz visiem tā deputātu uzdotajiem 
jautājumiem.
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Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments var arī uzaicināt 
priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa
pienākumu izpildi.

2. Priekšsēdētājs pēc pieprasījuma un 
vismaz 15 dienas pirms 1. punktā minētā 
paziņojuma sniegšanas iesniedz Eiropas 
Parlamentam pārskatu par savu
pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu iestādēm un tirgu un 
pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu un vadības pieredzi.

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru, ko organizē un vada Komisija,
pēc Eiropas Parlamenta apstiprinājuma
ieceļ valde, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm 
un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu un vadības 
pieredzi.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
Sastāvs

1. Iestāde ir daļa no EFUS, kas darbojas 
kā uzraudzības iestāžu tīkls.
2. EFUS sastāvā ietilpst:
(a) dalībvalstu iestādes saskaņā ar šīs 
regulas 1. panta 2. punktā, Regulas (EK) 
Nr. …/… [EAFPI] 1. panta 2. punktā un 



PE439.143v02-00 44/48 AD\811768LV.doc

LV

Regulas (EK) Nr. …/… [EVTI]1. panta 
2. punktā noteikto;
(b) Iestāde,
(c) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestāde, kuras izveide noteikta 
Regulas (EK) Nr. …/…[EAFPI] 1. pantā;
(d) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, 
kuras izveide noteikta Regulas (EK) 
Nr. …/… [EVTI] 1. pantā;
(e) 40. pantā paredzētā Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja;
(f) Komisija 7., 9., 10. un pantā minēto 
uzdevumu veikšanai.
3. Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādi, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi ar Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotās komitejas starpniecību, 
kuras izveide noteikta 40. pantā, 
nodrošina darba konsekvenci starpnozaru 
līmenī un vienojas par kopējām nostājām 
finanšu konglomerātu uzraudzībā un 
citos starpnozaru jautājumos.

Grozījums Nr. 89

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 2. iedaļa – virsraksts

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja

Apvienotā komiteja

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
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funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci.

funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci un mācības, jo 
īpaši šādās jomās:
– finanšu konglomerāti;
– grāmatvedība un revīzija;

– mikrolīmeņa uzraudzības novērtējumi 
finanšu stabilitātes noteikšanai;
– privāto ieguldījumu projekti;
– pasākumi cīņai pret nelikumīgu iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un
– informācijas apmaiņa ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošana starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde piešķir atbilstīgus līdzekļus 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās 
komitejas administratīvajam atbalstam.
Tas ietver personāla, administratīvos, 
infrastruktūras un ekspluatācijas 
izdevumus.

3. Apvienotajai komitejai ir pastāvīgs 
sekretariāts, kura personāls ir nosūtīts 
darbā no trijām Eiropas uzraudzības 
iestādēm. Iestāde atvēl pietiekamus 
līdzekļus, lai segtu atbilstošu daļu no 
personāla, administratīvos, infrastruktūras 
un ekspluatācijas izdevumiem.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
40. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes, 
kas darbojas Savienībā, tiek piešķirtas 
tikai tām uzraudzības iestādēm, kas ir 
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iekļautas Eiropas Finanšu uzraudzības 
sistēmā.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Uzraudzība

Ja nozīmīga pārrobežu finanšu iestāde 
darbojas vairākās nozarēs, apvienotā 
komiteja darbojas kā galvenā kompetentā 
iestāde un/vai pieņem saistošus lēmumus, 
lai atrisinātu Eiropas uzraudzības iestāžu 
starpā radušās problēmas.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri 
radušies tās darbības rezultātā vai kurus 
izraisījis tās personāls, veicot savus 
pienākumus. Eiropas Kopienu Tiesas 
piekritībā ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu 
zaudējumu atlīdzināšanu.

1. Nelīgumiskas atbildības gadījumā 
Iestāde saskaņā ar vispārējiem principiem, 
kas dalībvalstu tiesību aktos ir kopīgi, 
atlīdzina jebkurus neattaisnojamus
zaudējumus, kuri radušies tās darbības 
rezultātā vai kurus izraisījis tās personāls, 
veicot savus pienākumus. Tiesas piekritībā 
ir visi strīdi, kas saistīti ar šādu zaudējumu 
atlīdzināšanu.
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Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
66. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas  ierosinātais teksts Grozījums

1.aKomisijas ziņojumā tiek sniegts 
novērtējums par dalībvalstu iestāžu 
panākto uzraudzības standarta darbību 
konverģences līmeni, uzraudzības 
kolēģiju darbību, pārrobežu iestāžu, jo 
īpaši Savienības mēroga iestāžu 
uzraudzības mehānismu, 23. panta 
darbību attiecībā uz drošības pasākumu 
un regulatoriem, uzraudzības konverģenci 
krīzes pārvaldībā un atrisināšanā 
Savienībā, kā arī attiecībā uz to, vai 
uzraudzības darbības un uzņēmējdarbības 
īstenošana ir jāapvieno vai jāīsteno šķirti.
Ziņojumā iekļauj priekšlikumus, kā 
turpmāk attīstīt Iestādes un EFUS 
darbību, lai veidotu integrētu Eiropas 
līmeņa uzraudzības sistēmu.
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