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Grozījums Nr. 10
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Vienota uzraudzības mehānisma
paredzēšana ir pirmais solis ceļā uz 
Eiropas banku savienības izveidi, kas 
pamatojas uz patiesu vienotu noteikumu 
kopumu finanšu pakalpojumiem un ko 
veido arī kopīga noguldījumu 
apdrošināšanas un noregulējuma sistēma.

(2) Pēc līguma par Eiropas Stabilizācijas 
mehānisma izveidi pieņemšanas ārkārtīgi 
svarīgi ir paredzēt vienotu uzraudzības 
mehānismu, lai pārtrauktu apburto loku 
starp bankām un valstīm un lai būtu 
iespēja tieši rekapitalizēt bankas, un tas ir
pirmais solis ceļā uz Eiropas banku 
savienības izveidi, kura jāpapildina ar 
kopējiem mehānismiem banku darbības 
noregulēšanai un patērētāju noguldījumu 
garantēšanai, kas ES līmenī pamatojas uz
patiesu vienotu noteikumu kopumu finanšu 
pakalpojumiem un ko veido kopīga 
noguldījumu apdrošināšanas un 
noregulējuma sistēma

Or. en

Grozījums Nr. 11
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai nodrošinātu vienoto uzraudzības 
mehānismu, ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. …/…3 [127. panta 6. punkta 
regula] ECB tiek piešķirti īpaši uzdevumi 
attiecībā uz politiku, kas attiecas uz 
kredītiestāžu uzraudzību tajās dalībvalstīs, 
kurās kā valūtu izmanto euro. Citas 
dalībvalstis var piedalīties ciešā sadarbībā 
ar ECB. Saskaņā ar minēto regulu 
Eiropas Centrālajai bankai ir jākoordinē 

(3) Lai nodrošinātu vienoto uzraudzības 
mehānismu, ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. …/…3 [127. panta 6. punkta 
regula] ECB uz pagaidu laiku un līdz 
brīdim, kad būs pilnībā izvērtēti visi 
juridiskie aspekti, tiek piešķirti īpaši 
uzdevumi attiecībā uz politiku, kas attiecas 
uz noteiktu kredītiestāžu uzraudzību tajās 
dalībvalstīs, kurās kā valūtu izmanto euro. 
Ņemot vērā nepieciešamību samazināt 
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un jāpauž minēto dalībvalstu nostāja 
attiecībā uz tiem lēmumiem, kas jāpieņem 
Eiropas Banku iestādes (EBI) 
Uzraudzības padomei un kas ietilpst ECB 
uzdevumu jomā.

iespējamos apdraudējumus, ko Eiropas 
integrācijas procesam var radīt finanšu 
tirgus, tuvākajā nākotnē būtu jāizveido 
vienots uzraudzības mehānisms visai 
Eiropas Savienībai, ciktāl to ļauj visi 
iespējamie institucionālie 
priekšnoteikumi. Saskaņā ar minēto 
regulu ECB, cieši sadarbojoties ar 
dalībvalstu uzraudzības iestādēm, ir 
jānodrošina, ka sistēmiski svarīgas 
finanšu iestādes, kas var radīt īpašus 
draudus Eiropas ekonomikai, piemēro 
tādus uzņēmējdarbības modeļus, kuri 
kalpo Eiropas iedzīvotājiem, nevis to 
akcionāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai nodrošinātu vienoto uzraudzības 
mehānismu, ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. …/…3 [127. panta 6. punkta 
regula] ECB tiek piešķirti īpaši uzdevumi 
attiecībā uz politiku, kas attiecas uz 
kredītiestāžu uzraudzību tajās dalībvalstīs, 
kurās kā valūtu izmanto euro. Citas 
dalībvalstis var piedalīties ciešā sadarbībā 
ar ECB. Saskaņā ar minēto regulu 
Eiropas Centrālajai bankai ir jākoordinē 
un jāpauž minēto dalībvalstu nostāja 
attiecībā uz tiem lēmumiem, kas jāpieņem 
Eiropas Banku iestādes (EBI) 
Uzraudzības padomei un kas ietilpst ECB 
uzdevumu jomā.

(3) Lai nodrošinātu vienoto uzraudzības 
mehānismu, ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. …/…3 [127. panta 6. punkta 
regula] ECB tiek piešķirti īpaši uzdevumi 
attiecībā uz politiku, kas attiecas uz 
kredītiestāžu uzraudzību tajās dalībvalstīs, 
kurās kā valūtu izmanto euro. Citas 
dalībvalstis var piedalīties ciešā sadarbībā 
ar ECB.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Vēlākā posmā pēc tam, kad būs 
padziļināti izvērtēts šajā pagaidu posmā 
izveidotais uzraudzības mehānisms, visu 
kredītiestāžu ES mēroga konsultatīvu 
uzraudzību pilnībā uztic EBI vai jaunai 
šim nolūkam paredzētai neatkarīgai 
Eiropas iestādei, ko izveidos, 
līdzdarbojoties dalībvalstu uzraudzības 
iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas 
Uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu 
saskaņotu īstenošanu. Vajadzības 
gadījumā attiecīgi maina EBI juridisko 
statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ņemot vērā to, ka EBI, kuras darbībā 
ar līdzvērtīgām tiesībām piedalās visas 
dalībvalstis, tika izveidota ar mērķi 
izstrādāt vienoto noteikumu kopumu un 
nodrošināt uzraudzības prakses 
konsekvenci ES, un ņemot vērā vienotā 
uzraudzības mehānisma izveidi, kurā 
vadošā loma paredzēta ECB, EBI 
vajadzībām ir jāparedz pienācīgi 
instrumenti, kas tai ļaus efektīvi veikt tai 
uzticētos pienākumus attiecībā uz vienotā 
tirgus integritāti finanšu pakalpojumu 
jomā.
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Grozījums Nr. 15
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:
Iestāžu pārskatatbildība
Iestādes, kas minētas 2. panta 2. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā, kā arī ECS un ar 
to saistītās dalībvalstu iestādes saskaņā ar 
Padomes Regulu (ES) Nr. .../...* [LESD
127. panta 6. punktā minētā Padomes 
regula] par savu darbību atskaitās 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Enrique Guerrero Salom

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 8. panta 2. punktā pēc 
j) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:
„ja) ņemot vērā mainīgās 
uzņēmējdarbības prakses un tirgus 
struktūras, izstrādā un atjaunina vienotu 
uzraudzības rokasgrāmatu, kas būtu 
piemērojama visā Savienībā un aptvertu 
svarīgāko metodiku banku darbības risku 
noteikšanai un mērīšanai, sistēmu, ar ko 
novērtē banku politiku šo risku 
pārvarēšanai, un kritērijus iespējamu 
koriģējošu darbību noteikšanai.”
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Grozījums Nr. 17
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Regulas 27. panta 1. punkta otro daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
2. Iestāde sekmē kopēju mehānismu 
izstrādi banku darbības noregulējumam, 
tostarp tādas Eiropas iestādes izveidi, kas 
pilnvarota piesaistīt līdzekļus, izmantojot 
Eiropas atbalsta mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Regulas 40. panta 1. punktā pēc 
f) apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:

fa) viens Eiropas Parlamenta 
Ekonomikas un monetārās komitejas 
pārstāvis.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Helmut Scholz

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Regulas 81. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
„3. Attiecībā uz Eiropas mēroga iestāžu 
vai infrastruktūru tiešas uzraudzības 
jautājumiem, ņemot vērā tirgus norises, 
iekšējā tirgus stabilitāti un kopējo 
Savienības kohēziju, Komisija izstrādā 
gada novērtējuma ziņojumu par to 
priekšlikumu atbilstošu iesniegšanas 
grafiku, ar kuriem iestādei vai jaunai 
uzraudzības iestādei, kas jāizveido, uztic 
visus Eiropas mēroga uzraudzības 
pienākumus šajā jomā un piešķir 
neatkarīgu statusu, vienlaikus paredzot 
Eiropas Parlamenta un Padomes kontroli. 
Ja EBI pārņems ES mēroga uzraudzības 
pienākumus, minētajā ziņojumā nosaka, 
vai LESD 114. pants joprojām ir 
piemērots juridiskais pamats šai regulai, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi, 
ja iestādei piešķir paplašinātus 
pienākumus un jaunu statusu, un 
vajadzības gadījumā ierosina jaunu 
juridisko pamatu.”

Or. en


