
PA\917116LV.doc PE498.084v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Konstitucionālo jautājumu komiteja

2012/0242(CNS)

26.10.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir 
īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku
(COM(2012)0511 – C7-0314/2012 – 2012/0242(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Andrew Duff



PE498.084v01-00 2/22 PA\917116LV.doc

LV

PA_Legam



PA\917116LV.doc 3/22 PE498.084v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Banku savienības izveidošana ar vienotu uzraudzības mehānismu, kuru galvenokārt īsteno 
Eiropas Centrālā banka (ECB), izvirza nozīmīgus pamatjautājumus, kuriem jāpievērš 
Parlamenta uzmanība. 

Eiropadomes un Eiropas Komisijas izvēlētais juridiskais pamats ir LESD 127. panta 
6. punkts, kurā noteikts:

6. Padome, pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru vienprātīgi un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku var noteikt 
Eiropas Centrālajai bankai konkrētus uzdevumus saistībā ar politiku, kas attiecas uz 
kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu konsultatīvu uzraudzību; tas neattiecas uz 
apdrošināšanas sabiedrībām.

Atzinuma sagatavotāja uzdevums ir nodrošināt vispārēju saskanību Eiropas Savienībā un 
pilnīgu ES tiesību aktu ievērošanu, izveidojot efektīvu vienotu uzraudzības mehānismu. Šim 
nolūkam referents iesniedz 41 grozījumu par Komisijas sagatavoto Padomes regulas projektu, 
kuri rezumēti turpmāk. 

Grozījumi Saturs
1, 2 Tiek noteikts politiskais konteksts.
4 Regulas projekts tiek aktualizēts.
5, 20, 27 Euro zonas valstīm iesaistīšanās mehānismā nedrīkst būt fakultatīva; tiek 

uzskatīts, ka to valstu iesaistīšanās mehānismā, kas neietilpst euro zonā, ir 
jābūt normai. Vienīgi Apvienotā Karaliste ir atteikusies no euro (Protokols 
Nr. 15). 

6 Tiek izmantota ECB, jo tai jau ir noteiktas īstenošanas pilnvaras.
7 Tiek paplašināta darbības joma, lai ietvertu visas bankas bez izņēmuma.
8, 11 Līguma noteikumi ar valstīm, kas neietilpst euro zonā, bet iesaistītas 

mehānismā.
9, 10, 22, 23 Nepieciešamība respektēt Eiropas Banku iestādi un vienotā tirgus integritāti.
12, 30 Vienlīdzīga statusa noteikšana visām valstīm vienotajā uzraudzības 

mehānismā.
12, 18, 35 Attiecības starp jauno uzraudzības valdi un ECB Padomi.
13, 24, 33, 34 Pārredzamība.
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Priekšsēdētāja ievēlēšana, ko veic Eiropas Parlaments, un uzraudzības valdes 
atbildība.

16, 19, 40 Pārskatīšana tiesu iestādēs un pārsūdzēšanas procedūra.
41 Atkārtotas izskatīšanas klauzula.
3, 25, 26, 28, 
29, 37, 39

Redakcionāli uzlabojumi.

Atzinuma sagatavotājs gribētu pievērst uzmanību tam, ka Parlamentam nepieciešams panākt 
pilnīgu saskaņu starp nostāju, kāda tam ir attiecībā uz šo tiesību aktu (Thyssen ziņojums), un 
nostāju, kāda tam ir attiecībā uz Eiropas Banku iestādes regulu (Giegold ziņojums). 
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Pašreizējā finanšu un ekonomikas 
krīze Eiropas banku sistēmu novedusi 
gandrīz līdz sabrukumam. Vienotās 
valūtas un vienotā tirgus integritāti 
apdraud finanšu nozares fragmentācija. 
Pašreiz ir būtiski padarīt intensīvāku 
banku nozares integrāciju, lai atbalstītu 
Eiropas vienotību, atjaunotu finansiālo 
stabilitāti un nodrošinātu pamatu 
ekonomikas atlabšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Banku savienības izveidošana ir 
pirmais izšķirošais solis fiskālas 
savienības un, iespējams, politiskas 
savienības radīšanas procesā. Nedrīkstētu 
pārāk zemu novērtēt šīs regulas būtisko 
nozīmīgumu Eiropas Savienības attīstībā 
ilgtermiņā. Labi plānota un labi 
pārvaldīta banku savienība veiksmīgi 
īstenos tās mērķus par uzticēšanās 
nostiprināšanu tirgiem un politikai 
Eiropas integrācijas procesā, bet savukārt 
slikti plānota un slikti pārvaldīta banku 
sistēma radītu draudus, ka notiktu dziļa 
šķelšanās dalībvalstu starpā, ka euro 
sabruktu kā valūta un ka pat izjuktu visa 
Savienība.
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Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Banku iestāde (EBI), kas 
izveidota 2011. gadā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 24. novembra 
Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Banku iestādi), un Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēma, kas izveidota ar 
minētās regulas 2. pantu un 2. pantu 
2010. gada 24. novembra Regulā (ES) 
Nr. 1094/2012, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi) 
un 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), ir būtiski uzlabojušas 
sadarbību starp banku uzraugiem 
Savienībā. EBI veic nozīmīgu ieguldījumu 
finanšu pakalpojumu vienotā noteikumu 
kopuma izveidē Savienībā, un tai bijusi 
izšķirīga nozīme, konsekventi īstenojot 
Savienības lielāko kredītiestāžu 
rekapitalizāciju, par kuru 2011. gada 
oktobrī vienojās Eiropadome.

(6) Eiropas Banku iestāde (EBI), kas 
izveidota 2011. gadā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2010. gada 24. novembra 
Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Banku iestādi), un Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēma, kas izveidota ar 
minētās regulas 2. pantu un 2. pantu 
2010. gada 24. novembra Regulā (ES) 
Nr. 1094/2012, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi) 
un 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), ir būtiski uzlabojušas 
sadarbību starp banku uzraugiem 
Savienībā. EBI veic nozīmīgu ieguldījumu 
finanšu pakalpojumu vienotā noteikumu 
kopuma izveidē visā Savienībā, un tai 
bijusi izšķirīga nozīme, konsekventi 
īstenojot Savienības lielāko kredītiestāžu 
rekapitalizāciju, par kuru 2011. gada 
oktobrī vienojās Eiropadome.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropadome 2012. gada 18. oktobrī 
nolēma, ka ekonomikas un monetārās 
savienības padziļināšanas procesam būtu 
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jābalstās uz Savienības institucionālo un 
tiesisko regulējumu un būtu jānodrošina 
atklātība un pārredzamība arī attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, 
kā arī vienotā tirgus integritātes 
respektēšana. Integrēts finanšu 
regulējums paredzēs vienotu uzraudzības 
mehānismu, ko varēs izmantot visas 
dalībvalstis, kas vēlēsies tajā iesaistīties.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tādēļ būtu jāizveido Eiropas banku 
savienība, kuras pamatā būtu patiesi
vienots finanšu pakalpojumus 
reglamentējošo noteikumu kopums 
attiecībā uz vienoto tirgu kopumā un kuru 
veidotu vienots uzraudzības mehānisms un 
kopīga noguldījumu garantiju un 
noregulējuma sistēma. Ņemot vērā, ka 
starp vienotās valūtas zonas dalībvalstīm 
pastāv ciešas savstarpējās saiknes un 
mijiedarbība, banku savienībai būtu 
jāattiecas uz vismaz visām euro zonas 
dalībvalstīm. Lai saglabātu un padziļinātu 
iekšējo tirgu, ciktāl tas ir institucionāli 
iespējams, būtu jādod iespēja pārējām 
dalībvalstīm iesaistīties banku savienībā.

(9) Tādēļ būtu jāizveido Eiropas banku 
savienība, kuras pamatā būtu vispusīgs un 
detalizēts vienots finanšu pakalpojumus 
reglamentējošo noteikumu kopums 
attiecībā uz vienoto tirgu kopumā un kuru 
veidotu vienots uzraudzības mehānisms un 
kopīga noguldījumu garantiju un 
noregulējuma sistēma. Ņemot vērā, ka 
starp vienotās valūtas zonas dalībvalstīm 
pastāv savstarpēja atkarība, banku 
savienībai jāaptver visas euro zonas 
dalībvalstis, kā arī visas citas valstis, kas 
paredz un gatavojas pievienoties euro 
zonai. Lai saglabātu un padziļinātu iekšējo 
tirgu, ciktāl tas ir institucionāli iespējams, 
būtu eventuāli jādod iespēja Apvienotajai 
Karalistei vai jebkurai citai dalībvalstij, 
kas neietilpst euro zonā, iesaistīties banku 
savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ECB ka euro zonas centrālā banka ar 
plašu pieredzi makroekonomikas un 
finansiālās stabilitātes jautājumos ir 
vislabāk piemērota tam, lai īstenotu 
uzraudzības uzdevumus, galveno uzmanību 
vēršot uz Eiropas finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību. Daudzās 
dalībvalstīs centrālās bankas jau ir 
atbildīgas par banku uzraudzību. Tāpēc 
būtu jāpiešķir Eiropas Centrālajai bankai 
īpaši uzdevumi saistībā ar kredītiestāžu 
uzraudzību euro zonā.

(11) ECB kā euro zonas centrālā banka, 
kurai ir pašai savas īstenošanas pilnvaras,
ar plašu pieredzi makroekonomikas un 
finansiālās stabilitātes jautājumos ir 
vislabāk piemērota tam, lai īstenotu 
uzraudzības uzdevumus, galveno uzmanību 
vēršot uz Eiropas finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību. Daudzās 
dalībvalstīs centrālās bankas jau ir 
atbildīgas par banku uzraudzību. Tāpēc 
būtu jāpiešķir Eiropas Centrālajai bankai 
īpaši uzdevumi saistībā ar kredītiestāžu 
konsultatīvu uzraudzību euro zonā.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti, būtiska nozīme ir lielo banku 
drošumam un stabilitātei. Tomēr nesenā 
pieredze liecina, ka arī mazākas bankas var 
radīt finansiālās stabilitātes apdraudējumu. 
Tāpēc Eiropas Centrālajai bankai būtu 
jābūt iespējai īstenot uzraudzības 
uzdevumus attiecībā uz visām iesaistīto 
dalībvalstu bankām.

(13) Lai nodrošinātu finanšu sistēmas 
stabilitāti, būtiska nozīme ir lielo banku 
drošumam un stabilitātei. Tomēr nesenā 
pieredze liecina, ka arī mazākas bankas var 
radīt finansiālās stabilitātes apdraudējumu. 
Tāpēc Eiropas Centrālajai bankai būtu 
jābūt iespējai īstenot uzraudzības 
uzdevumus attiecībā uz visām iesaistīto 
dalībvalstu bankām bez izņēmuma.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) ECB jāpiešķir pilnvaras noslēgt 
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līgumiskas vienošanās ar  to valstu 
kompetentajām iestādēm, kuras neietilpst 
euro zonā, bet ir iesaistītas banku 
savienībā, lai ECB varētu veikt tos pašus 
uzraudzības uzdevumus arī attiecībā uz 
bankām, kas neietilpst euro zonā.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzraudzības uzdevumu uzticēšana 
Eiropas Centrālajai bankai dažām 
dalībvalstīm nozīmētu, ka būtu jāievēro 
atbilstība Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēmai (EFUS), kas izveidota 2010. gadā 
un kuras pamatmērķis ir izstrādāt vienotu 
noteikumu kopumu un pastiprināt 
uzraudzības prakses konverģenci visā 
Savienībā. Sadarbība starp banku 
uzraugiem un apdrošināšanas un 
vērtspapīru tirgus uzraugiem ir svarīga, lai 
risinātu kopējas ieinteresētības jautājumus 
un nodrošinātu pareizu uzraudzību 
attiecībā uz tām kredītiestādēm, kas 
darbojas arī apdrošināšanas un vērtspapīru 
nozarē. Tāpēc būtu jāizvirza prasība 
Eiropas Centrālajai bankai cieši sadarboties 
ar Eiropas Banku iestādi, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas 
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi 
EFUS ietvaros.

(24) Uzraudzības uzdevumu uzticēšana 
Eiropas Centrālajai bankai nozīmētu, ka 
būtu jāievēro atbilstība Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēmai (EFUS), kas izveidota 
2010. gadā un kuras pamatmērķis ir 
izstrādāt vienotu noteikumu kopumu un 
pastiprināt uzraudzības prakses 
konverģenci visā Savienībā. Sadarbība 
starp banku uzraugiem un apdrošināšanas 
un vērtspapīru tirgus uzraugiem ir svarīga, 
lai risinātu kopējas ieinteresētības 
jautājumus un nodrošinātu pareizu 
uzraudzību attiecībā uz tām kredītiestādēm, 
kas darbojas arī apdrošināšanas un 
vērtspapīru nozarē. Tāpēc būtu jāizvirza 
prasība Eiropas Centrālajai bankai cieši 
sadarboties ar Eiropas Banku iestādi, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādi, neskarot to kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu saskaņotību starp 
Eiropas Centrālajai bankai uzticētajiem 
uzraudzības uzdevumiem un lēmumu 
pieņemšanu Eiropas Banku iestādē, 
Eiropas Centrālajai bankai būtu jākoordinē 
iesaistīto dalībvalstu iestāžu pārstāvju 
kopēja nostāja attiecībā uz jautājumiem, 
kas ietilpst Eiropas Centrālās bankas 
kompetencē.

(25) Lai nodrošinātu vienotā tirgus 
integritātes saglabāšanu, Eiropas 
Centrālajai bankai būtu vienīgi jākoordinē 
iesaistīto dalībvalstu pārstāvju kopēja 
nostāja attiecībā uz jautājumiem, kas 
ietilpst Eiropas Centrālās bankas 
kompetencē, un ja iesaistītās dalībvalstis 
tieši skar attiecīgais jautājums. ECB 
pilnībā jārespektē EBI loma Eiropas 
banku nozares vienoto noteikumu 
izveidošanā un šo noteikumu 
piemērošanas pārraudzībā visā Savienībā 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Attiecībā uz tādu pārrobežu banku 
uzraudzību, kas darbojas gan euro zonā, 
gan ārpus tās, Eiropas Centrālajai bankai 
būtu cieši jāsadarbojas ar neiesaistīto 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Uz 
Eiropas Centrālo banku kā kompetento 
iestādi būtu jāattiecina saistītie pienākumi 
sadarboties un apmainīties ar informāciju 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un tai 
būtu pilnā mērā jāpiedalās uzraugu 
kolēģijās. Turklāt, ja uzraudzības 
uzdevumus veic Eiropas iestāde, tas dod 
skaidras priekšrocības finansiālās 
stabilitātes un ilgtspējīgas tirgus 
integrācijas ziņā, tāpēc dalībvalstīm, kuras 
nav ieviesušas vienoto valūtu, arī vajadzētu 
būt iespējai piedalīties jaunajā mehānismā.
Tomēr obligāts priekšnosacījums 
uzraudzības uzdevumu iedarbīgai 
īstenošanai ir uzraudzības lēmumu izpilde 
pilnā mērā un bez kavēšanās. Tādēļ 

(29) Attiecībā uz tādu pārrobežu banku 
uzraudzību, kas darbojas gan euro zonā, 
gan ārpus tās, Eiropas Centrālajai bankai 
būtu cieši jāsadarbojas ar neiesaistīto 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Uz 
Eiropas Centrālo banku kā kompetento 
iestādi būtu jāattiecina saistītie pienākumi 
sadarboties un apmainīties ar informāciju 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un tai 
būtu pilnā mērā jāpiedalās uzraugu 
kolēģijās. Turklāt, ja uzraudzības 
uzdevumus veic Eiropas iestāde, tas dod 
skaidras priekšrocības finansiālās 
stabilitātes un ilgtspējīgas tirgus 
integrācijas ziņā, tāpēc dalībvalstīm, kuras 
nav ieviesušas vienoto valūtu, arī vajadzētu 
būt iespējai piedalīties jaunajā mehānismā.
Tomēr obligāts priekšnosacījums 
uzraudzības uzdevumu iedarbīgai 
īstenošanai ir uzraudzības lēmumu izpilde 
pilnā mērā un bez kavēšanās. Tādēļ 
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dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties jaunajā 
mehānismā, būtu jāapņemas nodrošināt, ka 
to valsts kompetentās iestādes izpildīs un 
piemēros visus Eiropas Centrālās bankas 
pieprasītos pasākumus attiecībā uz 
kredītiestādēm. Eiropas Centrālajai 
bankai būtu jābūt iespējai veidot ciešu 
sadarbību ar to dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kuras nav ieviesušas vienoto 
valūtu. Tai būtu jābūt pienākumam veidot 
sadarbību tad, kad ir izpildīti šajā regulā 
izklāstītie nosacījumi. Nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem to dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvji, kuras ir 
izveidojušas ciešu sadarbību, piedalās 
uzraudzības valdes darbā, būtu jābūt 
tādiem, lai nodrošinātu iespējami lielāku 
minēto pārstāvju iesaistīšanos, ņemot vērā 
ierobežojumus, kas izriet no Eiropas 
Centrālo banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas statūtiem, jo īpaši 
attiecībā uz tās lēmumu pieņemšanas 
procesa integritāti.

dalībvalstīm, kas neietilpst euro zonā, bet 
ir iesaistītas jaunajā mehānismā, būtu 
jāapņemas nodrošināt, ka to valsts 
kompetentās iestādes izpildīs un piemēros 
visus Eiropas Centrālās bankas pieprasītos 
pasākumus attiecībā uz kredītiestādēm.
ECB būtu jānosaka saistoši līguma 
noteikumi ar iesaistīto dalībvalstu, kuras 
neietilpst euro zonā, kompetentajām 
iestādēm. Iesaistītajām dalībvalstīm, kas
neietilpst euro zonā, būru jānosaka 
pienākums valsts tiesību aktos pienācīgi 
paredzēt noteikumus, ar kuru 
starpniecību tiktu īstenotas ECB 
uzraudzības pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
to dalībvalstu kompetento iestāžu 
pārstāvji, kuras neietilpst euro zonā, 
iesaistās uzraudzības valdes darbībās, ir 
jābūt tādiem, lai šīs iestādes būtu pilnībā 
pārstāvētas uzraudzības valdē un lai tām 
tiktu noteikts tāds pats statuss, kāds ir 
euro zonas dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Uzraudzības valdei būtu 
jāpiešķir pilnvaras plānot un pildīt ECB 
uzraudzības uzdevumus. Uzraudzības 
valde īsteno savas pilnvaras, pilnībā 
atzīstot, ka ECB Padome ir ECB augstākā 
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izpildvaras struktūra.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lēmumu pieņemšanas procedūrās 
Eiropas Centrālajai bankai būtu jāievēro 
Savienības noteikumi un vispārēji principi 
attiecībā uz taisnīgu procesu un 
pārredzamību. Pilnībā būtu jāievēro to 
personu tiesības tikt uzklausītām, kurām 
ECB adresējusi savus lēmumus.

(33) Lēmumu pieņemšanas procedūrās 
Eiropas Centrālajai bankai būtu jāievēro 
Savienības noteikumi un vispārēji principi 
attiecībā uz taisnīgu procesu un 
pārredzamību. Pilnībā būtu jāievēro to 
personu tiesības tikt uzklausītām, kurām 
ECB adresējusi savus lēmumus. 
Uzraudzības valdei būtu jāpublicē tās 
protokoli. 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Uzraudzības uzdevumu piešķiršana 
nozīmē, ka Eiropas Centrālajai bankai ir 
nozīmīgs pienākums saglabāt finansiālo 
stabilitāti Savienībā un izmantot 
uzraudzības pilnvaras visiedarbīgākā un 
samērīgākā veidā. Tādēļ Eiropas 
Centrālajai bankai par šo uzdevumu 
izpildi būtu jāatskaitās Eiropas 
Parlamentam un Ministru Padomei –
konkrētāk, Eurogrupai – kā demokrātiski 
leģitīmām iestādēm, kas pārstāv Eiropas 
iedzīvotājus un dalībvalstis. Tam būtu 
jāattiecas uz regulāru pārskatu iesniegšanu 
un atbildēm uz jautājumiem. Ja valstu 
uzraugi veic pasākumus saskaņā ar šo 
regulu, būtu jāturpina piemērot valsts 

(34) Uzraudzības uzdevumu piešķiršana 
nozīmē, ka Eiropas Centrālajai bankai ir 
nozīmīgs pienākums saglabāt finansiālo 
stabilitāti Savienībā un izmantot 
uzraudzības pilnvaras visiedarbīgākā un 
samērīgākā veidā. Kaut gan ECB ir 
jāsaglabā neatkarība attiecībā uz 
monetāro politiku, uz to jāattiecina arī 
demokrātiskās kontroles jaunie veidi, 
ņemot vērā tās uzraudzības pilnvaras.
Tam būtu jāattiecas uz regulāru pārskatu 
iesniegšanu un atbildēm uz jautājumiem. Ja 
valstu uzraugi veic pasākumus saskaņā ar 
šo regulu, būtu jāturpina piemērot valsts 
tiesību aktos paredzēto pārskatatbildības
kārtību.
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tiesību aktos paredzēto pārskatatbildības 
kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Uzraudzības valdei būtu jāiesniedz 
gada ziņojumi Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Uzraudzības valdes pārstāvjus 
var aicināt ierasties Eiropas Parlamenta 
un iesaistīto dalībvalstu parlamentu 
attiecīgo komiteju sanāksmēs. Eiropas 
Parlamenta tiesības izveidot pagaidu 
izmeklēšanas komiteju būtu jāattiecina arī 
uz uzraudzības valdes darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Neskarot LESD 263. pantu, ES 
Tiesai būtu jānosaka tiesības pārskatīt 
ECB to aktu likumību, kas pieņemti veicot 
tās uzraudzības funkcijas un kuri var 
radīt juridiskas sekas trešām pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Konkrētāk, ar Eiropas Centrālo banku 
būtu jāizveido uzraudzības valde, kas ir 
atbildīga par uzraudzības lēmumu 
sagatavošanu un kas aptvertu valstu 
uzraugu īpašās zināšanas. Uzraudzības 
valde būtu jāvada priekšsēdētājam un 
priekšsēdētāja vietniekam, ko ievēl ECB 
Padome un ko turklāt veido Eiropas 
Centrālās bankas un valsts iestāžu 
pārstāvji. Lai nodrošinātu pienācīgu 
rotāciju, vienlaikus nodrošinot 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
pilnīgu neatkarību, pilnvaru termiņam 
nevajadzētu pārsniegt piecus gadus un 
nevajadzētu būt atjaunojamam. Lai 
nodrošinātu pilnīgu koordināciju ar Eiropas 
Banku iestādes darbību un ar Savienības 
kredītiestāžu uzraudzības politiku, Eiropas 
Banku iestādei un Eiropas Komisijai būtu 
jābūt novērotājiem uzraudzības valdē. Lai 
veiktu Eiropas Centrālajai bankai 
piešķirtos uzraudzības izdevumus, būs 
nepieciešams pieņemt lielu skaitu tehniski 
sarežģītu tiesību aktu un lēmumu, arī 
lēmumus par atsevišķām kredītiestādēm.
Lai efektīvi izpildītu minētos uzdevumus 
saskaņā ar monetārās politikas uzdevumu 
nodalīšanas principu, ECB Padomei būtu 
jābūt iespējai deleģēt uzraudzības valdei 
dažus skaidri noteiktus uzraudzības 
uzdevumus un saistīto lēmumu 
pieņemšanu, ar noteikumu, ka ECB 
Padome to pārrauga un par to ir atbildīga, 
un var sniegt minētajai struktūrai 
norādījumus un rīkojumus. Uzraudzības 
valdes darbu var atbalstīt vadības komiteja, 
kuras sastāvs ir šaurāks.

(36) Konkrētāk, ar Eiropas Centrālo banku 
būtu jāizveido uzraudzības valde, kas ir 
atbildīga par uzraudzības lēmumu 
sagatavošanu un kas aptvertu valstu 
uzraugu īpašās zināšanas. Valdes 
priekšsēdētāja kandidatūra būtu jāizvirza 
ECB Padomei, un viņš būtu jāievēl 
Eiropas Parlamentam. Valdi turklāt veido 
Eiropas Centrālās bankas un valsts iestāžu 
pārstāvji Lai nodrošinātu pienācīgu 
rotāciju, vienlaikus nodrošinot 
priekšsēdētāja pilnīgu neatkarību, viņas vai 
viņa pilnvaru termiņam nevajadzētu 
pārsniegt piecus gadus un nevajadzētu būt 
atjaunojamam. Lai nodrošinātu pilnīgu 
koordināciju ar Eiropas Banku iestādes 
darbību un ar Savienības kredītiestāžu 
uzraudzības politiku, Eiropas Banku 
iestādei un Eiropas Komisijai būtu jābūt 
novērotājiem uzraudzības valdē. Lai veiktu 
Eiropas Centrālajai bankai piešķirtos 
uzraudzības izdevumus, būs nepieciešams 
pieņemt lielu skaitu tehniski sarežģītu 
tiesību aktu un lēmumu, arī lēmumus par 
atsevišķām kredītiestādēm. Lai efektīvi 
izpildītu minētos uzdevumus saskaņā ar 
monetārās politikas uzdevumu nodalīšanas 
principu, ECB Padomei būtu jābūt iespējai 
deleģēt uzraudzības valdei dažus skaidri 
noteiktus uzraudzības uzdevumus un 
saistīto lēmumu pieņemšanu, ar noteikumu, 
ka ECB Padome to pārrauga un par to ir 
atbildīga. Uzraudzības valdes darbu var 
atbalstīt vadības komiteja, kuras sastāvs ir 
šaurāks.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Uzraudzības valdei vajadzētu būt 
atbildīgai par ECB Padomes lēmumu 
sagatavošanu un izpildi. Padomei būtu 
jāakceptē uzraudzības valdes 
priekšlikumi, izņemot gadījumus, kad tās 
locekļu kvalificēts vairākums šos 
priekšlikumus noraida.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
36.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36b) Ja valsts kompetentā iestāde 
nepiekrīt ECB lēmumam uzraudzības 
jautājumā, tai vajadzētu noteikt iespēju 
pārsūdzēt to Eiropas Banku iestādē, kura 
izveido tādu attiecīgu struktūru sūdzību 
izskatīšanai, kuras lēmumi savukārt ir 
paredzēti uzraudzības valdei. Ja izcelsmes 
vai uzņēmējas dalībvalsts tiesā ir iesniegta 
prasība to ECB darbību apstrīdēšanai, kas 
saistītas ar uzraudzības pilnvarām, ECB 
lietā ir procesuālā puse.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kuras valūta ir euro;

(1) „iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
kuras valūta ir euro un jebkura cita 
dalībvalsts, kura izvēlējusies iesaistīties 
vienotajā uzraudzības mehānismā;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „neiesaistītā dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro un kura 
izvēlējusies neiesaistīties vienotajā 
uzraudzības mehānismā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ECB cieši sadarbojas ar Eiropas Banku 
iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un aroda 
pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku 
padomi, kuras ir daļa no Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēmas, kas izveidota ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 2. pantu.

ECB, īstenojot uzraudzības darbību, cieši 
sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, 
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 
iestādi un Eiropas Sistēmisko risku 
padomi, kuras ir daļa no Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēmas, kas izveidota ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010, Regulas (ES) 
Nr. 1094/2010 un Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 2. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ECB saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktu noteikumiem kredītiestāžu 

1. ECB, neskarot EBI pilnvaras, saskaņā 
ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu 



PE498.084v01-00 16/22 PA\917116LV.doc

LV

uzraudzības vajadzībām ir ekskluzīvi 
kompetenta veikt šādus uzdevumus 
attiecībā uz visām kredītiestādēm, kas ir 
reģistrētas iesaistītajās dalībvalstīs:

noteikumiem kredītiestāžu uzraudzības 
vajadzībām ir ekskluzīvi kompetenta veikt 
šādus uzdevumus attiecībā uz visām 
kredītiestādēm, kas ir reģistrētas 
iesaistītajās dalībvalstīs:

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) veikt kredītiestāžu uzraudzības stresa 
testus uzraudzības pārskata atbalstam;

(h) veikt kredītiestāžu uzraudzības stresa 
testus uzraudzības pārskata atbalstam un 
publicē šo testu rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) koordinēt un izteikt iesaistīto 
dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvju 
kopējo nostāju, piedaloties Eiropas Banku
iestādes uzraudzības padomē un valdē, 
attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 
ECB uzdevumiem, ko tai uztic ar šo 
regulu.

(l) formulēt iesaistīto dalībvalstu 
kompetento iestāžu pārstāvju kopējo 
nostāju, piedaloties Eiropas Banku iestādes 
uzraudzības padomē un valdē, attiecībā uz 
jautājumiem, kas tieši saistīti ar ECB 
uzdevumiem, ko tai uztic ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts



PA\917116LV.doc 17/22 PE498.084v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī regula neskar iesaistīto dalībvalstu 
kompetento iestāžu atbildību un saistītās 
pilnvaras veikt uzraudzības uzdevumus, 
kas nav minēti šajā regulā.

4. Šī regula neskar iesaistīto dalībvalstu 
kompetento iestāžu atbildību un saistītās 
pilnvaras veikt uzraudzības uzdevumus, 
kas nav noteikti šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cieša sadarbība ar neiesaistīto dalībvalstu
kompetentajām iestādēm

To dalībvalstu iesaistīšanās vienotajā 
uzraudzības mehānismā, kuru valūta nav 
euro

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā ECB var sūtīt norādījumus vai 
pieprasījumus neiesaistītās dalībvalsts 
valsts kompetentajai iestādei.

Šajā nolūkā ECB var sūtīt norādījumus vai 
pieprasījumus šādas dalībvalsts valsts 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciešo sadarbību starp ECB un 
neiesaistītas dalībvalsts valsts kompetento 

2. Ciešo sadarbību starp ECB un 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro, bet 
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iestādi izveido saskaņā ar ECB pieņemto 
lēmumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

kura izvēlas iesaistīties, valsts kompetento 
iestādi izveido saskaņā ar ECB pieņemto 
lēmumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lēmumā, kas norādīts 2. punktā, saskaņā 
ar ECBS un ECB statūtiem, paredz 
nosacījumus, ar kādiem dalībvalstu
kompetentās iestādes, kuras izveidojušas 
ciešu sadarbību saskaņā ar šo pantu, 
piedalās uzraudzības valdes darbībās.

3. Lēmumā, kas norādīts 2. punktā, saskaņā 
ar ECBS un ECB statūtiem, paredz 
nosacījumus, ar kādiem iesaistīto
dalībvalstu, kuru valūta nav euro, 
kompetentajām iestādēm ir pilnībā un ar 
vienlīdzīgiem nosacījumiem kopā ar to 
dalībvalstu pārstāvjiem, kuru valūta ir 
euro, ir jāpiedalās uzraudzības valdes 
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Turklāt uzraudzības valdē ir 
priekšsēdētājs, ko Padomes locekļi ievēl
no Valdes locekļu vidus, izņemot Valdes 
priekšsēdētāju, un priekšsēdētāja 
vietnieks, ko izvēl ECB Padomes locekļi 
no sava vidus.

2. Turklāt uzraudzības valdē ir 
priekšsēdētājs, kuru ievēl Eiropas 
Parlaments pēc ECB Padomes ieteikuma.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. To dalībvalstu kompetento iestāžu 
pārstāvji, kuras ir nodibinājušas ciešu 
sadarbību saskaņā ar 6. pantu, piedalās 
uzraudzības valdes darbībā saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti lēmumā, kurš 
pieņemts saskaņā ar 6. panta 2. un 
3. punktu, atbilstīgi ECBS un ECB 
statūtiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. ECB Padome pieņem uzraudzības valdes
reglamentu, tostarp noteikumus par 
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
pilnvaru termiņu. Pilnvaru termiņš
nepārsniedz piecus gadus, un to
nepagarina.

7. ECB Padome pieņem tās reglamentu un 
publisko to. Uzraudzības valdes
reglaments nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem tās locekļiem. Viņi 
pieņem noteikumus, kas paredz 
priekšsēdētāja pilnvaru laiku, kas
nepārsniedz piecus gadus un kuru
nepagarina.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
19. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Uzraudzības valde publicē tās 
protokolus.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Lēmumu pieņemšanas procedūra

Uzraudzības valde, pamatojoties uz 
vienkāršu vairākumu, sagatavo 
priekšlikumus ECB Padomei, kuri tiek 
iesniegti lēmumu projektu veidā. Padome 
var akceptēt šādus lēmumu projektus, 
nosūtīt tos atpakaļ uzraudzības valdei ar 
komentāriem vai noraidīt tos. Ja Padome 
noraida uzraudzības valdes lēmumu 
projektus, tam nepieciešams divu trešdaļu 
tās balsstiesīgo locekļu vairākums, kā 
noteikts ECBS un ECB statūtos. Lēmuma 
projektu uzskata par pieņemtu, ja Padome 
trīs nedēļu laikā neveic nekādas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ECB katru gadu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un Eurogrupai
iesniedz ziņojumu par to uzdevumu izpildi, 
kuri tai uzticēti ar šo regulu.

1. ECB Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto 
dalībvalstu valsts parlamentiem iesniedz
gada ziņojumu par to uzdevumu izpildi, 
kuri tai uzticēti ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ECB uzraudzības valdes priekšsēdētājs 
iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Eurogrupai jebkuras tādas neiesaistītas 
dalībvalsts pārstāvju klātbūtnē, ar kuru ir 
nodibināta cieša sadarbība saskaņā ar 
6. pantu.

2. ECB uzraudzības valdes priekšsēdētājs 
iesniedz šādu ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Eurogrupai citu iesaistīto 
dalībvalstu pārstāvju klātbūtnē.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības valdes priekšsēdētāju 
jautājumos par tās uzraudzības 
uzdevumiem pēc Eiropas Parlamenta
pieprasījuma var uzklausīt Eiropas 
Parlamenta kompetentās komitejas.

3. Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma,
uzraudzības valdes priekšsēdētājs piedalās 
uzklausīšanā par tās uzraudzības 
uzdevumiem Eiropas Parlamenta
kompetentajās komitejās.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ECB mutiski vai rakstiski atbild uz 
jautājumiem, ko uzdod Eiropas Parlaments 
vai Eurogrupa.

4. ECB mutiski vai rakstiski atbild uz 
jautājumiem, ko uzdod Eiropas Parlaments 
vai Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Pārsūdzēšana

Iesaistītas dalībvalsts kompetenta iestāde 
var pārsūdzēt ECB lēmumu Pārsūdzības
padomē, kā tas paredzēts Regulā 
Nr. 1093/2010. 

Or. en

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisija vajadzības gadījumā 
sniedz saistītos priekšlikumus.

Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisija vajadzības gadījumā 
sniedz saistītos priekšlikumus, tostarp 
priekšlikumus par visu pašreizējo 
uzraudzības iestāžu un mehānismu 
iekļaušanu vienotajā ES finanšu 
pakalpojumu iestādē, kuras kompetencē ir 
visa nozare.

Or. en


