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Grozījums Nr. 83
Auke Zijlstra

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 
izklāstīto nostāju;

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Bastiaan Belder

Normatīvās rezolūcijas projekts
1. punkts

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk 
izklāstīto nostāju;

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. nl

Grozījums Nr. 85
Auke Zijlstra

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a norāda, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pants nav 
piemērots juridiskais pamats priekšlikuma 
pieņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Auke Zijlstra
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Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b norāda, ka, pieņemot šo priekšlikumu,
tiek ierobežota valstu budžeta 
suverenitāte, tādēļ varētu būt vajadzība 
grozīt Līgumu, lai Eiropas Komisija to 
likumīgi iesniegtu Eiropas Parlamentam 
un Padomei;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kopš pašreizējās starptautiskās 
finanšu un ekonomikas krīzes sākuma ir 
neskaidrības par zaudējumu apmēru, kas 
tiek aprēķināts Eiropas bankās, un nav 
zināms, cik bankām un kurām bankām 
patlaban būtu veicamas noregulējuma 
procedūras, ja tika piemēroti objektīvi un 
vienādi kritēriji. VUM gatavojas veikt 
spriedzes testus līdz 2014. gadam. Ja 
saskaņā ar minētajiem spriedzes testiem 
dažām bankām būs vajadzīgs papildu 
finansējums, to vajadzētu segt šo banku 
īpašniekiem un dalībvalstīm, kas bija 
atbildīgas par šo banku uzraudzību. 
Vienoto noregulējuma mehānismu var 
piemērot tikai pēc tam, kad ir nokārtotas 
saistības par visiem vēsturiskajiem 
aktīviem, izpildītas kapitāla prasības un ir 
uzskatāms, ka banku sistēmas stāvoklis ir 
stabils arī citos aspektos. Tādēļ SRM 
darbība būtu jāsāk tikai pēc 2017. gada.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atšķirības dažādu dalībvalstu valsts 
noregulējuma noteikumos un attiecīgajā 
administratīvajā praksē un vienota lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums Savienības 
līmenī attiecībā uz pārrobežu banku 
noregulējumu vairo šo uzticēšanās trūkumu 
un tirgu nestabilitāti, jo bankas 
maksātnespējas rezultātā tās nenodrošina 
noteiktību un paredzamību. Noregulējuma 
lēmumi, kas ir pieņemti valsts līmenī, var 
radīt konkurences kropļojumus un galu 
galā apdraudēt iekšējo tirgu.

(2) Atšķirības dažādu dalībvalstu valsts 
noregulējuma noteikumos un attiecīgajā 
administratīvajā praksē un vienota lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums Savienības 
līmenī attiecībā uz pārrobežu banku 
noregulējumu vairo šo uzticēšanās trūkumu 
un tirgu nestabilitāti, jo, iestājoties bankas 
maksātnespējai, tās nenodrošina noteiktību 
un paredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Valstu un banku sektora saikne, 
kurai krīzes laikā bija postoša ietekme uz 
ekonomiku visā Savienībā, būtu jālikvidē, 
lai mazinātu pašreizējo finanšu tirgu 
sadrumstalotību. Lai gan banku savienība 
iegūs stabilu pamatu tikai pēc visu trīs 
pīlāru izveides, proti, tiklīdz tiks izveidots 
kopējais Eiropas noguldījumu garantiju 
sistēmu mehānisms, vienotā 
noregulējuma mehānisma izveide jau ir 
ļoti būtisks panākums šajā jomā.

Or. de
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Grozījums Nr. 90
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Atsevišķu dalībvalstu nespēja ieviest 
labi funkcionējošas iestādes banku 
sektorā pēdējo gadu laikā ir palielinājusi 
banku krīzes radītos zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Valsts iestādēm pirms noregulējuma 
procesa izmantošanas var būt vēlme glābt 
bankas, izmantojot publiskā sektora
līdzekļus, tādēļ Eiropas noregulējuma 
mehānisms ir būtisks, lai radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
neitrālāku pieeju, lemjot par to, vai sākt 
attiecīgās bankas noregulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva [ ]13 ir zināmā mērā saskaņojusi 
valsts banku noregulējuma noteikumus un 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva [ ]13 ir zināmā mērā saskaņojusi 
valsts banku noregulējuma noteikumus un 
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ir paredzējusi sadarbību noregulējuma 
iestāžu starpā attiecībā uz pārrobežu banku 
maksātnespējas problēmām. Tomēr 
Direktīvā [ ] paredzētā saskaņošana nav 
pilnīga, un lēmumu pieņemšanas process 
nav centralizēts. Direktīva [ ] būtībā nosaka 
kopīgus noregulējuma instrumentus un 
pilnvaras, kas ir pieejamas katras 
dalībvalsts iestādēm, bet dod tām rīcības 
brīvību instrumentu piemērošanā un valsts 
finansēšanas mehānismu izmantošanā, lai 
atbalstītu noregulējuma procedūras. 
Direktīva [ ] nenovērš to, ka dalībvalstis 
pieņem individuālus un iespējami 
nekonsekventus lēmumus attiecībā uz 
pārrobežu grupu noregulējumu, kuri var 
ietekmēt noregulējuma vispārējās 
izmaksas. Turklāt, tā kā tajā ir paredzēti 
valsts finansēšanas mehānismi, tā 
pietiekamā mērā nesamazina banku 
atkarību no atbalsta, ko sniedz no valsts 
budžeta, un nenovērš dalībvalstu 
atšķirīgās pieejas finansēšanas 
mehānismu izmantošanā.

ir paredzējusi sadarbību noregulējuma 
iestāžu starpā attiecībā uz pārrobežu banku 
maksātnespējas problēmām. Tomēr 
lēmumu pieņemšanas process nav 
centralizēts. Direktīva [ ] būtībā nosaka 
kopīgus noregulējuma instrumentus un 
pilnvaras, kas ir pieejamas katras 
dalībvalsts iestādēm, bet dod tām rīcības 
brīvību instrumentu piemērošanā un valsts 
finansēšanas mehānismu izmantošanā, lai 
atbalstītu noregulējuma procedūras. 
Direktīva [ ] nenovērš to, ka dalībvalstis 
pieņem individuālus un iespējami 
nekonsekventus lēmumus attiecībā uz 
pārrobežu grupu noregulējumu, kuri var 
ietekmēt noregulējuma vispārējās 
izmaksas. Turklāt tajā ir paredzēti valsts 
finansēšanas mehānismi.

__________________ __________________
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva, ar ko izveido kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokersabiedrību sanācijas un 
noregulējuma režīmu un groza Padomes 
Direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, 
Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 
2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 
2011/35/EK un Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010. OV C [..], [..], [..]. lpp.

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva, ar ko izveido kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokersabiedrību sanācijas un 
noregulējuma režīmu un groza Padomes 
Direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, 
Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 
2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 
2011/35/EK un Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010. OV C [..], [..], [..]. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Bastiaan Belder

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīvu vienotu noregulējuma (7) Pasākumi, kas paredzēti, lai pārņemtu 
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lēmumu nodrošināšana 
maksātnespējīgām bankām Savienībā, tai 
skaitā par Savienības līmenī iegūta 
finansējuma izmantošanu, ir svarīga 
iekšējā tirgus pilnveidošanai finanšu
pakalpojumu jomā. Iekšējā tirgū banku 
maksātnespēja vienā dalībvalstī var 
ietekmēt visas Savienības finanšu tirgu 
stabilitāti. Nodrošināt efektīvus un 
vienādus noregulējuma nosacījumus un 
finansēšanu ar vienādiem nosacījumiem 
visās dalībvalstīs ir ne vien to dalībvalstu 
interesēs, kurās bankas darbojas, bet visu 
dalībvalstu interesēs kopumā, jo tas 
saglabās konkurenci un uzlabos iekšējā 
tirgus darbību. Banku sistēmas iekšējā 
tirgū ir savstarpēji cieši saistītas, banku 
grupas ir starptautiskas, un bankām ir
liels ārvalstu aktīvu procents. Ja netiktu 
ieviests vienots noregulējuma mehānisms, 
banku krīzei dalībvalstīs, kuras piedalās 
Vienotajā uzraudzības mehānismā 
(VUM), būtu spēcīgāka negatīva 
sistēmiska ietekme arī uz neiesaistītajām 
dalībvalstīm. Vienota noregulējuma
mehānisma izveide palielinās iesaistīto 
dalībvalstu banku stabilitāti un novērsīs 
krīzes negatīvo ietekmi uz neiesaistītajām 
dalībvalstīm, un tādējādi atvieglos visa 
iekšējā tirgus darbību.

ienākumus nenesošos aizdevumus krīzes 
skarto valstu banku bilancēs, nav 
pietiekami nodrošināti, ņemot vērā to, ka 
ne valsts, ne Eiropas līmenī nav 
pietiekamu ārkārtas finansēšanas 
nodrošinājumu, lai izpildītu kapitāla 
prasības. Valsts atbalsta trūkums ir 
problemātisks, jo īpaši ņemot vērā nespēju 
pieņemt pietiekamas vienošanās par 
taisnīgu sloga sadali starp dalībvalstīm, 
no vienas puses, un starp eurozonu un 
pārējām dalībvalstīm, no otras puses. 
Turklāt jāpieņem stabilas vienošanās, lai 
nepieļautu iespēju, ka eurozonā varētu 
atkārtoti rasties šāda parādsaistību 
nelīdzsvarotība. Ņemot vērā to, ka šajā 
saistībā nav panāktas efektīvas 
vienošanās, nav ieteicama tāda banku 
savienība, kurā ietverts vienotais 
noregulējuma mehānisms un vienotais 
banku noregulējuma fonds.

Or. nl

Grozījums Nr. 94
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Efektīvu vienotu noregulējuma lēmumu 
nodrošināšana maksātnespējīgām bankām 
Savienībā, tai skaitā par Savienības līmenī 
iegūta finansējuma izmantošanu, ir svarīga 
iekšējā tirgus pilnveidošanai finanšu 
pakalpojumu jomā. Iekšējā tirgū banku 

(7) Efektīvu vienotu noregulējuma lēmumu 
nodrošināšana maksātnespējīgām bankām 
Savienībā, tai skaitā par Savienības līmenī 
iegūta finansējuma izmantošanu, ir svarīga 
iekšējā tirgus pilnveidošanai finanšu 
pakalpojumu jomā. Iekšējā tirgū banku 
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maksātnespēja vienā dalībvalstī var 
ietekmēt visas Savienības finanšu tirgu 
stabilitāti. Nodrošināt efektīvus un 
vienādus noregulējuma nosacījumus un 
finansēšanu ar vienādiem nosacījumiem 
visās dalībvalstīs ir ne vien to dalībvalstu 
interesēs, kurās bankas darbojas, bet visu 
dalībvalstu interesēs kopumā, jo tas 
saglabās konkurenci un uzlabos iekšējā 
tirgus darbību. Banku sistēmas iekšējā 
tirgū ir savstarpēji cieši saistītas, banku 
grupas ir starptautiskas, un bankām ir liels 
ārvalstu aktīvu procents. Ja netiktu ieviests 
vienots noregulējuma mehānisms, banku 
krīzei dalībvalstīs, kuras piedalās Vienotajā 
uzraudzības mehānismā (VUM), būtu 
spēcīgāka negatīva sistēmiska ietekme arī 
uz neiesaistītajām dalībvalstīm. Vienota 
noregulējuma mehānisma izveide 
palielinās iesaistīto dalībvalstu banku 
stabilitāti un novērsīs krīzes negatīvo 
ietekmi uz neiesaistītajām dalībvalstīm, un 
tādējādi atvieglos visa iekšējā tirgus 
darbību.

maksātnespēja vienā dalībvalstī var 
ietekmēt visas Savienības finanšu tirgu 
stabilitāti. Nodrošināt efektīvus un 
vienādus noregulējuma nosacījumus un 
finansēšanu ar vienādiem nosacījumiem 
visās dalībvalstīs ir ne vien to dalībvalstu 
interesēs, kurās bankas darbojas, bet visu 
dalībvalstu interesēs kopumā, jo tas 
saglabās konkurenci un uzlabos iekšējā 
tirgus darbību. Banku sistēmas iekšējā 
tirgū ir savstarpēji cieši saistītas, banku 
grupas ir starptautiskas, un bankām ir liels 
ārvalstu aktīvu procents. Ja netiktu ieviests 
vienots noregulējuma mehānisms, banku 
krīzei dalībvalstīs, kuras piedalās Vienotajā 
uzraudzības mehānismā (VUM), būtu 
spēcīgāka negatīva sistēmiska ietekme arī 
uz neiesaistītajām dalībvalstīm. Vienota 
noregulējuma mehānisma izveide 
palielinās iesaistīto dalībvalstu banku 
stabilitāti un novērsīs krīzes negatīvo 
ietekmi uz neiesaistītajām dalībvalstīm, un 
tādējādi atvieglos visa iekšējā tirgus 
darbību. Sadarbības mehānismiem 
attiecībā uz iestādēm, kas reģistrētas 
iesaistītajās un neiesaistītajās dalībvalstīs 
jābūt skaidri noteiktiem, un ir svarīgi 
nodrošināt, lai neiesaistītās dalībvalstis 
netiek diskriminētas.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai atjaunotu uzticēšanos banku 
sektoram, ECB veiks visu tiešas 
uzraudzības banku bilanču visaptverošu 
novērtējumu. Attiecībā uz iesaistītajās 
dalībvalstīs esošajām bankām, kuras nav 
tiešā ESB uzraudzībā, kompetentajām 
iestādēm sadarbībā ar ECB būtu jāveic 
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līdzvērtīgs bilances novērtējums, kas ir 
samērīgs ar bankas lielumu un 
uzņēmējdarbības modeli. Tas veicinātu 
uzticamības atjaunošanu, kā arī 
nodrošinātu to, ka visas bankas tiks 
pārbaudītas.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Katru pašreizējo un jauno sistēmu 
attiecībā uz banku sanāciju un 
noregulējumu ES reglamentē tikai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīva, ar ko izveido kredītiestāžu un 
ieguldījumu sabiedrību sanācijas un 
noregulējuma režīmu (BRRD).

Or. en

Grozījums Nr. 97
Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā to, ka VUM darbības 
joma ir šaurāka nekā SRM, šajā gadījumā 
bankas varētu uzraudzīt vietējā līmenī, bet 
noregulēt centralizēti. Tādējādi var rasties 
koordinēšanas problēmas, un SRM regulā 
būtu jāparedz noteikumi šo problēmu 
risināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Peter Simon

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Banku savienībā saistības un 
uzraudzība būtu jāpiemēro vienā un tajā 
pašā līmenī, proti, bankas, kuras tiek tieši 
uzraudzītas Eiropas līmenī, arī tiek 
regulētas Eiropas līmenī. Tādējādi 
attiecīgajai valsts uzraudzības iestādei 
vajadzētu būt atbildīgai par 
kredītiestādēm, kuras tiek uzraudzītas 
galvenokārt valsts līmenī vienotā 
uzraudzības mehānisma ietvaros.

Or. de

Grozījums Nr. 99
Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) VUM paredz iespēju dalībvalstīm, 
kuras nav eurozonā, bet piedalās VUM, 
pārtraukt ciešo sadarbību ar VUM. 
Tādējādi var rasties situācija, ka 
dalībvalstis izlemj nepiedalīties VUM, bet 
to teritorijā darbojas iestāde, kas gūst 
labumu no noregulējuma finansēšanas, 
ko veic izmantojot SRM fondu. SRM 
regulā būtu jāparedz noteikumi, kas 
nepieļauj šādu situāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai arī bankas dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM, valsts līmenī gūst 
labumu no saskaņotiem uzraudzības, 
noregulējuma un finansiālā atbalsta 
pasākumiem, bankām dalībvalstīs, kuras 
piedalās VUM, piemēro Savienības 
uzraudzības pasākumus un valsts 
pasākumus noregulējuma un finanšu 
atbalsta jomā. Šī neatbilstība rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus 
bankām VUM iesaistītajās dalībvalstīs 
salīdzinājumā ar bankām pārējās 
dalībvalstīs. Tā kā par uzraudzību un 
noregulējumu atbildīgās iestādes VUM 
ietvaros ir divos atšķirīgos līmeņos, 
intervence bankās un noregulējums tajās 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, 
nenoritētu tik ātri, konsekventi un efektīvi, 
kā bankās tajās dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM. Tas negatīvi ietekmē šo 
banku finansējuma izmaksas un rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus, 
kaitējot tām dalībvalstīm, kurās šādas 
bankas darbojas, un vispārējai iekšējā 
tirgus darbībai. Līdz ar to ir svarīgi 
izveidot centralizētu noregulējuma 
mehānismu visām bankām, kuras darbojas 
VUM iesaistītajās dalībvalstīs, lai garantētu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

(9) Lai arī bankas dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM, valsts līmenī gūst 
labumu no saskaņotiem uzraudzības, 
noregulējuma un finansiālā atbalsta 
pasākumiem, bankām dalībvalstīs, kuras 
piedalās VUM, piemēro Savienības 
uzraudzības pasākumus un valsts 
pasākumus noregulējuma un finanšu 
atbalsta jomā. Šī neatbilstība rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus 
bankām VUM iesaistītajās dalībvalstīs 
salīdzinājumā ar bankām pārējās 
dalībvalstīs. Tā kā par uzraudzību un 
noregulējumu atbildīgās iestādes VUM 
ietvaros ir divos atšķirīgos līmeņos, 
intervence bankās un noregulējums tajās 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, 
nenoritētu tik ātri, konsekventi un efektīvi, 
kā bankās tajās dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM. Tas negatīvi ietekmē šo 
banku finansējuma izmaksas un rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus, 
kaitējot tām dalībvalstīm, kurās šādas 
bankas darbojas, un vispārējai iekšējā 
tirgus darbībai. Līdz ar to ir svarīgi 
izveidot centralizētu noregulējuma 
mehānismu bankām, kuras darbojas VUM 
iesaistītajās dalībvalstīs un tiešā ECB 
uzraudzībā, lai garantētu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai arī bankas dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM, valsts līmenī gūst
labumu no saskaņotiem uzraudzības, 
noregulējuma un finansiālā atbalsta 
pasākumiem, bankām dalībvalstīs, kuras 
piedalās VUM, piemēro Savienības 
uzraudzības pasākumus un valsts 
pasākumus noregulējuma un finanšu 
atbalsta jomā. Šī neatbilstība rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus 
bankām VUM iesaistītajās dalībvalstīs 
salīdzinājumā ar bankām pārējās 
dalībvalstīs. Tā kā par uzraudzību un 
noregulējumu atbildīgās iestādes VUM 
ietvaros ir divos atšķirīgos līmeņos, 
intervence bankās un noregulējums tajās 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, 
nenoritētu tik ātri, konsekventi un efektīvi, 
kā bankās tajās dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM. Tas negatīvi ietekmē šo 
banku finansējuma izmaksas un rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus, 
kaitējot tām dalībvalstīm, kurās šādas 
bankas darbojas, un vispārējai iekšējā 
tirgus darbībai. Līdz ar to ir svarīgi 
izveidot centralizētu noregulējuma 
mehānismu visām bankām, kuras darbojas 
VUM iesaistītajās dalībvalstīs, lai garantētu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

(9) Lai arī bankas dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM, valsts līmenī gūst 
labumu no saskaņotiem uzraudzības, 
noregulējuma un finansiālā atbalsta 
pasākumiem, bankām dalībvalstīs, kuras 
piedalās VUM, piemēro Savienības 
uzraudzības pasākumus un valsts 
pasākumus noregulējuma un finanšu 
atbalsta jomā. Šī neatbilstība rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus 
bankām VUM iesaistītajās dalībvalstīs 
salīdzinājumā ar bankām pārējās 
dalībvalstīs. Tā kā par uzraudzību un 
noregulējumu atbildīgās iestādes VUM 
ietvaros ir divos atšķirīgos līmeņos, 
intervence bankās un noregulējums tajās 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, 
nenoritētu tik ātri, konsekventi un efektīvi, 
kā bankās tajās dalībvalstīs, kuras 
nepiedalās VUM. Tas negatīvi ietekmē šo 
banku finansējuma izmaksas un rada 
nelabvēlīgus konkurences apstākļus, 
kaitējot tām dalībvalstīm, kurās šādas 
bankas darbojas, un vispārējai iekšējā 
tirgus darbībai. Līdz ar to ir svarīgi 
izveidot centralizētu noregulējuma 
mehānismu visām bankām, kuras darbojas 
VUM iesaistītajās dalībvalstīs, lai garantētu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Ir ļoti 
būtiski aizsargāt iekšējā tirgus darbību. 
SRM izveidei nevajadzētu radīt 
diskrimināciju pret neiesaistītajām 
dalībvalstīm, piemēram, attiecībā uz 
pārrobežu banku noregulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Noregulējuma pienākumu sadale starp 
valsts un Savienības līmeņiem būtu 
jāsaskaņo ar uzraudzības pienākumu sadali 
starp minētajiem līmeņiem. Tik lielā mērā, 
cik uzraudzība dalībvalstī tiek saglabāta 
valsts līmenī, attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāuzņemas atbildība par bankas
maksātnespējas finansiālajām sekām. Līdz 
ar to vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro vienīgi tām bankām un 
finanšu iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, un uz 
kurām attiecas ECB uzraudzība VUM 
ietvaros. Bankām, kuras veic 
uzņēmējdarbību VUM neiesaistītajās 
dalībvalstīs, nebūtu jāpiemēro vienotais 
noregulējuma mehānisms. Ja šādām 
dalībvalstīm sāktu piemērot vienoto 
noregulējuma mehānismu, tas tām radītu 
nepareizus stimulus. Īpaši, uzraudzības 
iestādes minētajās dalībvalstīs varētu kļūt 
saudzīgākas pret savā jurisdikcijā 
esošajām bankām, jo tām nebūtu 
jāuzņemas viss finanšu risks to 
maksātnespējas gadījumā. Tādēļ, lai 
nodrošinātu paralēlismu ar VUM, vienotais 
noregulējuma mehānisms būtu jāpiemēro 
VUM iesaistītajās dalībvalstīs. Ja 
dalībvalstis pievienojas VUM, tām arī 
automātiski būtu jāpiemēro vienotais 
noregulējuma mehānisms. Visbeidzot, 
sagaidāms, ka vienotais noregulējuma 
mehānisms tiks attiecināts uz visu iekšējo 
tirgu.

(10) Noregulējuma pienākumu sadale starp 
valsts un Savienības līmeņiem būtu 
jāsaskaņo ar uzraudzības pienākumu sadali 
starp minētajiem līmeņiem. Tik lielā mērā, 
cik uzraudzība dalībvalstī tiek saglabāta 
valsts līmenī, attiecīgajai dalībvalstij būtu 
jāuzņemas atbildība par bankas 
maksātnespējas finansiālajām sekām. Līdz 
ar to vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro vienīgi tām bankām un 
finanšu iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstīs, kuras piedalās VUM, un uz 
kurām attiecas ECB uzraudzība VUM 
ietvaros. Bankām, kuras veic 
uzņēmējdarbību VUM neiesaistītajās 
dalībvalstīs, nebūtu jāpiemēro vienotais 
noregulējuma mehānisms. Ja šādām 
dalībvalstīm sāktu piemērot vienoto 
noregulējuma mehānismu, tas atkal radītu 
juridisku neatbilstību, kuras novēršana 
attiecībā uz VUM ir šīs regulas mērķis. 
Tādēļ, lai nodrošinātu paralēlismu ar 
VUM, vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāpiemēro VUM iesaistītajās 
dalībvalstīs. Ja dalībvalstis pievienojas 
VUM, tām arī automātiski būtu jāpiemēro 
vienotais noregulējuma mehānisms. 
Visbeidzot, sagaidāms, ka vienotais 
noregulējuma mehānisms tiks attiecināts uz 
visu iekšējo tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) SRM izveidē un līdztekus 
paveiktajam VUM Valdei vajadzētu būt 
atbildīgai par saprašanās memoranda 
sagatavošanu attiecībā uz noteikumiem 
un procedūrām, kas jāveic valsts 
noregulējuma iestādēm un Valdei. Valdei 
vajadzētu būt atbildīgai par noregulējuma 
plānu izstrādāšanu attiecībā uz 
kredītiestādēm, kuras ir tiešā ECB 
uzraudzībā VUM ietvaros, kā arī 
pārrobežu iestādēm un grupām, bet valsts 
noregulējuma iestādēm vajadzētu būt 
atbildīgām par noregulējuma plānu 
izstrādāšanu attiecībā uz kredītiestādēm, 
kas darbojas tikai attiecīgajā dalībvalstī 
un kas nav pārrobežu vienības, bet 
attiecībā uz kurām vienmēr ir vajadzīgs 
Valdes galīgais apstiprinājums. Tāds pats 
princips būtu piemērojams noregulējuma 
shēmu pieņemšanai un darbībām, kas 
pamatotas uz stabilu un ciešu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) Banku savienības izveide ir projekts, 
ko nedrīkstētu nepietiekami novērtēt ne 
attiecībā uz tās mērķiem, ne sekām, kas 
netiek uzraudzītas. Lai gan vienotā 
finanšu sistēma ir vajadzīga, Eiropas 
iestādēm un dalībvalstīm vajadzētu 
saskaņot savus viedokļus par šo projektu, 
lai izveidotu pilnīgu un stabili sekmīgu 
sistēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) Starp paredzamību un elastīgumu ir
jāpanāk līdzsvarota pieeja, lai netiktu 
apdraudēta mūsu banku sistēmas 
nākotne. Līdzsvarota pieeja būtu 
jānodrošina starp centrālo iestāžu un 
valsts iestāžu nozīmi, un nekad 
nevajadzētu nepietiekami novērtēt valstu 
iestāžu izšķirīgo nozīmi. Būtu rūpīgi 
jānovērtē ietekme, kāda projektam 
kopumā būs uz prioritārajiem 
nenodrošinātajiem kreditoriem, tostarp 
mazāki paredzamie zaudējumi 
noregulējuma gadījumā, nekā paredzams
maksātnespējas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10d) Pirms vienotā uzraudzības 
mehānisma stāšanās spēkā pēc iespējas 
vairāk būtu jāsaskaņo Banku sanācijas 
un noregulējuma direktīva un vienotais 
noregulējuma mehānisms galvenokārt, lai 
izvairītos no neparedzētām negatīvām 
sekām saistībā ar iespējamo kredītiestāžu 
noregulējumu, kas var notikt pārejas 
periodā, galvenokārt dalībvalstīs, kurās ir 
lielāks valsts kredītsaistību risks.

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Peter Simon

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda 
administratīvā prakse noregulējuma 
finansēšanā un novērst to, ka atšķirīga 
valstu prakse rada šķēršļus pamatbrīvību 
izmantošanai vai kropļo konkurenci 
iekšējā tirgū. Fonds būtu jāfinansē tieši no 
bankām, un tajā būtu jāiepludina līdzekļi 
Savienības mērogā, lai noregulējuma 
resursus varētu objektīvi sadalīt 
dalībvalstīm, tādējādi palielinot finanšu 
stabilitāti un ierobežojot saikni starp 
uztverto atsevišķu dalībvalstu finansiālo 
situāciju un to banku un uzņēmumu 
finansēšanas izmaksām, kuras darbojas 
šajās dalībvalstīs.

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Fonds būtu 
jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to lielo, sistēmiski
nozīmīgo banku un uzņēmumu 
finansēšanas izmaksām, kuras darbojas 
šajās dalībvalstīs. Kredītiestādēm, kas veic 
iemaksas fondā, nevajadzētu piemērot 
prasību veikt iemaksas valsts 
noregulējuma fondos, lai nepieļautu 
divkāršus maksājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 

(11) Valstu banku noregulējuma fondu 
tīkls (turpmāk “Fondi”) ir svarīgs 
elements, bez kura vienots noregulējuma 
mehānisms nevarētu pienācīgi darboties. 
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finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs.

Valsts finansējuma atšķirīgās sistēmas 
traucētu piemērot vienotus banku 
noregulējuma noteikumus iekšējā tirgū. 
Fondiem būtu jāpalīdz nodrošināt vienāda 
administratīvā prakse noregulējuma 
finansēšanā un novērst to, ka atšķirīga 
valstu prakse rada šķēršļus pamatbrīvību 
izmantošanai vai kropļo konkurenci iekšējā 
tirgū. Valstu fondi būtu jāfinansē tieši no 
bankām, un tajā būtu jāiepludina līdzekļi 
Savienības mērogā, lai noregulējuma 
resursus varētu objektīvi sadalīt 
dalībvalstīm. Tikai to dalībvalstu valsts 
noregulējuma fondi, kurās darbojas 
noregulējamā banka, piedalītos 
finansēšanā saskaņā ar finansiālās 
darbības daļu, tādējādi palielinot finanšu 
stabilitāti un ierobežojot saikni starp 
uztverto atsevišķu dalībvalstu finansiālo 
situāciju un to banku un uzņēmumu 
finansēšanas izmaksām, kuras darbojas 
šajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
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noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs.

noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs. Iesaistītajām 
bankām būtu jāsniedz ieguldījums 
vienotās sistēmas finansēšanā vai nu 
valsts, vai vienotajā noregulējuma fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs.

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs. Lai saglabātu 
juridisko pamatu, ko nodrošina LESD 
114. pants, un lai vēl vairāk vājinātu 
minēto saikni, būtu jāaizliedz saistībā ar 
vienoto noregulējuma mehānismu 
pieņemt lēmumus, kas tieši skar 
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dalībvalstu fiskālos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) To, ka viena Savienības mēroga 
noregulējuma iestāde iesaistītajās 
dalībvalstīs centralizēti piemēro Direktīvā [ 
] izklāstīto banku noregulējuma vienotu 
noteikumu kopumu, var nodrošināt vienīgi, 
ja noteikumi, kas reglamentē vienota 
noregulējuma mehānisma izveidi un 
darbību, ir tieši piemērojami dalībvalstīs ar 
mērķi novērst to dažādu interpretāciju katrā 
dalībvalstī. Tam būtu jāsniedz 
priekšrocības iekšējam tirgum kopumā, jo 
tas veicinās taisnīgu konkurenci un šķēršļu 
novēršanu pamatbrīvību īstenošanā ne tikai 
iesaistītajās dalībvalstīs, bet arī visā 
vienotajā tirgū.

(13) To, ka viena Savienības mēroga 
noregulējuma iestāde iesaistītajās 
dalībvalstīs centralizēti piemēro Direktīvā [ 
] izklāstīto banku noregulējuma vienotu 
noteikumu kopumu, var nodrošināt vienīgi, 
ja noteikumi, kas reglamentē vienota 
noregulējuma mehānisma izveidi un 
darbību, ir tieši piemērojami dalībvalstīs ar 
mērķi novērst to dažādu interpretāciju katrā 
dalībvalstī. Lai nodrošinātu noregulējuma 
instrumentu saskaņotu piemērošanu, 
Valdei kopā ar Komisiju būtu jāpieņem 
noregulējuma rokasgrāmata, kurā skaidri 
izklāstītas sīki izstrādātas norādes par 
Direktīvā [ ] noteiktā noregulējuma 
instrumentu kopuma izmantošanu. Tam 
būtu jāsniedz priekšrocības iekšējam 
tirgum kopumā, jo tas veicinās taisnīgu 
konkurenci un šķēršļu novēršanu 
pamatbrīvību īstenošanā ne tikai 
iesaistītajās dalībvalstīs, bet arī visā 
vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) To, ka viena Savienības mēroga 
noregulējuma iestāde iesaistītajās 
dalībvalstīs centralizēti piemēro Direktīvā [ 
] izklāstīto banku noregulējuma vienotu 
noteikumu kopumu, var nodrošināt vienīgi, 
ja noteikumi, kas reglamentē vienota 
noregulējuma mehānisma izveidi un 
darbību, ir tieši piemērojami dalībvalstīs ar 
mērķi novērst to dažādu interpretāciju katrā 
dalībvalstī. Tam būtu jāsniedz 
priekšrocības iekšējam tirgum kopumā, jo 
tas veicinās taisnīgu konkurenci un šķēršļu 
novēršanu pamatbrīvību īstenošanā ne tikai 
iesaistītajās dalībvalstīs, bet arī visā 
vienotajā tirgū.

(13) To, ka vienots Savienības mēroga 
noregulējuma mehānisms iesaistītajās 
dalībvalstīs centralizēti piemēro Direktīvā [ 
] izklāstīto banku noregulējuma vienotu 
noteikumu kopumu, var nodrošināt vienīgi, 
ja noteikumi, kas reglamentē vienota 
noregulējuma mehānisma izveidi un 
darbību, ir tieši piemērojami dalībvalstīs ar 
mērķi novērst to dažādu interpretāciju katrā 
dalībvalstī. Tam būtu jāsniedz 
priekšrocības iekšējam tirgum kopumā, jo 
tas veicinās taisnīgu konkurenci un šķēršļu 
novēršanu pamatbrīvību īstenošanā ne tikai 
iesaistītajās dalībvalstīs, bet arī visā 
vienotajā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot Padomes Regulas (ES) 
Nr. .../... darbības jomu, vienotajam 
noregulējuma mehānismam būtu jāattiecas 
uz visām kredītiestādēm, kas veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.
Tomēr vienotā noregulējuma mehānisma 
ietvaros būtu jāparedz iespēja tieši
noregulēt jebkuru iesaistītās dalībvalsts 
kredītiestādi, lai novērstu asimetrijas 
iekšējā tirgū attieksmē pret 
maksātnespējīgām iestādēm un 
kreditoriem noregulējuma procesā. Tik 
lielā mērā, cik mātesuzņēmumi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu 
iestādes ir ietvertas ECB konsolidētajā 
uzraudzībā, tās būtu jāietver vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomā. 
Lai arī ECB minētās iestādes neuzraudzīs 

(14) Banku savienībā saistības un 
uzraudzība būtu jāpiemēro vienā un tajā 
pašā līmenī. Bankas, kuras tieši uzrauga 
Eiropas līmenī, būtu arī jānoregulē 
Eiropas līmenī. Tādējādi vienotajam 
noregulējuma mehānismam būtu jāattiecas 
uz visām kredītiestādēm, ko tieši uzrauga 
ECB. Tik lielā mērā, cik mātesuzņēmumi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu 
iestādes ir ietvertas ECB konsolidētajā 
uzraudzībā, tās būtu jāietver vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomā. 
Lai arī ECB minētās iestādes neuzraudzīs 
individuāli, tā būs vienīgā uzraudzības 
iestāde, kurai būs globāla izpratne par 
risku, kuram ir pakļauta grupa un netieši —
arī tās atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
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individuāli, tā būs vienīgā uzraudzības 
iestāde, kurai būs globāla izpratne par 
risku, kuram ir pakļauta grupa un netieši —
arī tās atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 
konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 
mazāk efektīvi.

izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 
konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 
mazāk efektīvi.

Or. de

Grozījums Nr. 114
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot Padomes Regulas (ES) 
Nr. .../... darbības jomu, vienotajam
noregulējuma mehānismam būtu
jāattiecas uz visām kredītiestādēm, kas 
veic uzņēmējdarbību iesaistītajās 
dalībvalstīs. Tomēr vienotā noregulējuma 
mehānisma ietvaros būtu jāparedz iespēja 
tieši noregulēt jebkuru iesaistītās 
dalībvalsts kredītiestādi, lai novērstu 
asimetrijas iekšējā tirgū attieksmē pret
maksātnespējīgām iestādēm un 
kreditoriem noregulējuma procesā. Tik 
lielā mērā, cik mātesuzņēmumi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu 
iestādes ir ietvertas ECB konsolidētajā 
uzraudzībā, tās būtu jāietver vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomā. 
Lai arī ECB minētās iestādes neuzraudzīs 
individuāli, tā būs vienīgā uzraudzības 
iestāde, kurai būs globāla izpratne par 
risku, kuram ir pakļauta grupa un netieši —
arī tās atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 

(14) Banku savienībā būtu jānošķir 
kredītiestāžu uzraudzība un noregulējums 
Eiropas un valsts līmenī. Kredītiestādes, 
ko tieši uzrauga Eiropas līmenī VUM
ietvaros, ietilpst šīs regulas darbības jomā.
Tādējādi vienotais noregulējuma 
mehānisms attiecas uz visām 
kredītiestādēm, ko tieši uzrauga ECB.
Valsts līmenī uzraudzīto kredītiestāžu 
noregulējums arī būtu nosakāms valsts 
līmenī. Tik lielā mērā, cik 
mātesuzņēmumi, ieguldījumu brokeru 
sabiedrības un finanšu iestādes ir ietvertas 
ECB konsolidētajā uzraudzībā, tās būtu 
jāietver vienotā noregulējuma mehānisma 
darbības jomā. Lai arī ECB minētās 
iestādes neuzraudzīs individuāli, tā būs 
vienīgā uzraudzības iestāde, kurai būs 
globāla izpratne par risku, kuram ir 
pakļauta grupa un netieši — arī tās 
atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 
konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
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konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 
mazāk efektīvi.

iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 
mazāk efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot Padomes Regulas (ES) 
Nr. .../... darbības jomu, vienotajam 
noregulējuma mehānismam būtu 
jāattiecas uz visām kredītiestādēm, kas 
veic uzņēmējdarbību iesaistītajās 
dalībvalstīs. Tomēr vienotā noregulējuma 
mehānisma ietvaros būtu jāparedz iespēja 
tieši noregulēt jebkuru iesaistītās 
dalībvalsts kredītiestādi, lai novērstu 
asimetrijas iekšējā tirgū attieksmē pret 
maksātnespējīgām iestādēm un 
kreditoriem noregulējuma procesā. Tik 
lielā mērā, cik mātesuzņēmumi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu 
iestādes ir ietvertas ECB konsolidētajā 
uzraudzībā, tās būtu jāietver vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomā. 
Lai arī ECB minētās iestādes neuzraudzīs 
individuāli, tā būs vienīgā uzraudzības 
iestāde, kurai būs globāla izpratne par 
risku, kuram ir pakļauta grupa un netieši —
arī tās atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 
konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 

(14) Tik lielā mērā, cik mātesuzņēmumi, 
ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu 
iestādes ir ietvertas ECB konsolidētajā 
uzraudzībā, tās būtu jāietver vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomā. 
Lai arī ECB minētās iestādes neuzraudzīs 
individuāli, tā būs vienīgā uzraudzības 
iestāde, kurai būs globāla izpratne par 
risku, kuram ir pakļauta grupa un netieši —
arī tās atsevišķi dalībnieki. No vienotā 
noregulējuma mehānisma darbības jomas 
izslēdzot vienības, kas ietilpst ECB 
konsolidētās uzraudzības jomā, nebūtu 
iespējams plānot banku grupu 
noregulējumu un pieņemt grupu 
noregulējuma stratēģiju, un līdz ar to 
pieņemtie noregulējuma lēmumi būtu 
mazāk efektīvi.
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mazāk efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vienotajā noregulējuma mehānismā 
lēmumi būtu jāpieņem visatbilstošākajā 
līmenī.

(15) Vienotajā noregulējuma mehānismā 
lēmumi būtu jāpieņem visatbilstošākajā 
līmenī. Attiecīgi būtu jāizveido vienotā 
noregulējuma mehānisma Noregulējuma 
valde (turpmāk “Valde”), kas rīkotos kā 
vienotā noregulējuma iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Vienotajā noregulējuma mehānismā 
lēmumi būtu jāpieņem visatbilstošākajā 
līmenī.

(15) Vienotajā noregulējuma mehānismā 
lēmumi būtu jāpieņem visatbilstošākajā 
līmenī. Valdei, jo īpaši Valdes izpildsesijā, 
vajadzētu pūt pilnvarotai sagatavot un 
pieņemt pēc iespējas visus lēmumus par 
noregulējuma procedūru, ņemot vērā 
Komisijas nozīmi, kas paredzēta LESD, jo 
īpaši tā 114. un 107. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Burkhard Balz
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās 
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj 
par nepārprotamu un precīzu 
noregulējuma satvaru, ar ko nosaka 
noregulējuma darbības, kuras jāveic 
Valdei. Šajā sistēmā Valdei būtu jāizlemj 
par noregulējuma shēmu un jāsniedz 
norādes valsts noregulējuma iestādēm par 
noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām, kas jāīsteno valsts līmenī.

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 16. panta 6. punkta grozījumu Komisijai nevajadzētu būt noteicošajai nozīmei 
noregulējuma procedūrā, un tai nevajadzētu būt pilnvarotai pieņemt lēmumus par 
kredītiestādes noregulējumu. Tādējādi Komisija neizlemtu, vai sākt vienības noregulējumu, jo 
tas būtu tās pilnvaru pārkāpums.

Grozījums Nr. 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
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maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās 
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj par 
nepārprotamu un precīzu noregulējuma 
satvaru, ar ko nosaka noregulējuma 
darbības, kuras jāveic Valdei. Šajā sistēmā 
Valdei būtu jāizlemj par noregulējuma 
shēmu un jāsniedz norādes valsts 
noregulējuma iestādēm par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām, kas jāīsteno 
valsts līmenī.

maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. ECB
lemj par iestādes noregulējuma sākšanu, 
pamatojoties uz Direktīvā (BRRD) 
noteiktajiem kritērijiem. Valdei būtu 
jālemj par nepārprotamu un precīzu 
noregulējuma satvaru, ar ko nosaka 
noregulējuma darbības, kuras jāveic 
piederības valsts noregulējuma iestādei. 
Šajā sistēmā Valdei būtu jāizlemj par 
noregulējuma shēmu un jāsniedz norādes 
piederības valsts un attiecīgā gadījumā 
uzņēmējas valsts noregulējuma iestādēm 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām, kas jāīsteno valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECON nostāju BRRD jautājumā, noregulējums jāsāk kompetentajai iestādei (t. i. 
ECB VUM ietvaros).

Grozījums Nr. 120
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās 
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj 

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Tādēļ 
ECB būtu jāinformē Valde, ja tā uzskata, 
ka iestāde kļūst maksātnespējīga vai, 
iespējams, kļūs maksātnespējīga. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāizstrādā noregulējuma shēma, kas 
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par nepārprotamu un precīzu
noregulējuma satvaru, ar ko nosaka 
noregulējuma darbības, kuras jāveic
Valdei. Šajā sistēmā Valdei būtu jāizlemj 
par noregulējuma shēmu un jāsniedz 
norādes valsts noregulējuma iestādēm par 
noregulējuma instrumentiem un pilnvarām, 
kas jāīsteno valsts līmenī.

pamatota uz noregulējuma plāniem, 
Banku sanācijas un noregulējuma
direktīvas [ ] noteikumiem un Komisijas 
noteikumiem par valsts atbalstu, un 
jāsniedz norādes valsts noregulējuma 
iestādēm par noregulējuma instrumentiem 
un pilnvarām, kas jāīsteno valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās 
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj par 
nepārprotamu un precīzu noregulējuma
satvaru, ar ko nosaka noregulējuma 
darbības, kuras jāveic Valdei. Šajā sistēmā 
Valdei būtu jāizlemj par noregulējuma 
shēmu un jāsniedz norādes valsts 
noregulējuma iestādēm par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām, kas jāīsteno 
valsts līmenī.

(16) ECB Uzraudzības valde, kas ir 
uzraudzības iestāde VUM ietvaros, ir 
vislabākajā pozīcijā, lai novērtētu, vai 
kredītiestāde kļūst maksātnespējīga vai, 
domājams, kļūs maksātnespējīga, un vai ir 
pamatota iespēja, ka jebkāda privāta 
sektora vai uzraudzības darbība novērstu 
tās maksātnespēju samērīgā laikposmā.
Valdei pēc ECB paziņojuma saņemšanas 
būtu jāiesniedz Komisijai lēmuma projekts 
par to, vai piemērot iestādes
noregulējumu, vai nepiemērot. Šajā 
lēmuma projektā būtu jāiekļauj ieteikumi
par noregulējuma instrumentu sistēmu un 
attiecīgā gadījumā par fonda 
izmantošanas sistēmu. Ņemot vērā 
vajadzību saskaņot dažādās intereses, 
Komisijai būtu jālemj par lēmuma projekta 
pieņemšanu. Šajā sistēmā Valdei būtu 
jāizlemj par noregulējuma shēmu un 
jāsniedz norādes valsts noregulējuma 
iestādēm par noregulējuma instrumentiem 
un pilnvarām, kas jāīsteno valsts līmenī. 
Komisija var pieprasīt Valdei pārskatīt tās 
lēmuma projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās 
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj par 
nepārprotamu un precīzu noregulējuma 
satvaru, ar ko nosaka noregulējuma 
darbības, kuras jāveic Valdei. Šajā sistēmā 
Valdei būtu jāizlemj par noregulējuma 
shēmu un jāsniedz norādes valsts 
noregulējuma iestādēm par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām, kas jāīsteno 
valsts līmenī.

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
izpildsesijā pēc ECB paziņojuma 
saņemšanas būtu jāsniedz ieteikums 
Komisijai. Ņemot vērā vajadzību līdzsvarot 
dažādās iesaistītās intereses, Komisijai 
būtu jānolemj, vai veikt iestādes 
noregulējumu, un jālemj par nepārprotamu 
un precīzu noregulējuma satvaru, ar ko 
nosaka noregulējuma darbības, kuras jāveic 
Valdei. Šajā sistēmā Valdei izpildsesijā 
būtu jāizlemj par noregulējuma shēmu un 
jāsniedz norādes valsts noregulējuma 
iestādēm par noregulējuma instrumentiem 
un pilnvarām, kas jāīsteno valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Eiropas Komisijai nevajadzētu būt 
noteicošajai nozīmei noregulējuma 
procesā, kā noteikts šajā regulā, un tai 
nevajadzētu būt pilnvarotai pieņemt 
lēmumus par 2. pantā minētās 
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kredītiestādes noregulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Valdei būtu jābūt pilnvarotai pieņemt 
lēmumus, īpaši saistībā ar noregulējuma 
plānošanu, noregulējamības novērtēšanu, 
noregulējamības šķēršļu novēršanu un 
noregulējuma darbības sagatavošanu. 
Valsts noregulējuma iestādēm būtu 
jāpalīdz Valdei plānot noregulējumu un 
sagatavot noregulējuma lēmumus. Turklāt, 
tā kā noregulējuma pilnvaru izmantošana 
ietver valsts tiesību aktu piemērošanu, 
valsts noregulējuma iestādēm būtu jābūt 
atbildīgām par noregulējuma lēmumu 
īstenošanu.

(17) Valdei būtu jābūt pilnvarotai pieņemt 
lēmumus, īpaši saistībā ar noregulējuma 
plānošanu, noregulējamības novērtēšanu, 
norādēm sloga sadalei noregulējuma 
fondu tīklā, noregulējamības šķēršļu 
novēršanu un noregulējuma darbības 
sagatavošanu. Valsts noregulējuma 
iestādēm būtu jāpalīdz Valdei plānot 
noregulējumu un sagatavot noregulējuma 
lēmumus. Turklāt, tā kā noregulējuma 
pilnvaru izmantošana ietver valsts tiesību 
aktu piemērošanu, valsts noregulējuma 
iestādēm būtu jābūt atbildīgām par 
noregulējuma lēmumu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Vienotā tirgus pareizas darbības 
nolūkā ir svarīgi, lai noregulējuma 
pasākumiem tiktu piemēroti tie paši 
noteikumi, neatkarīgi no tā, vai tos ir 
pieņēmušas valsts noregulējuma iestādes 
saskaņā ar Direktīvu [ ] vai vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros. 
Komisija minētos pasākumus novērtēs 

(18) Vienotā tirgus pareizas darbības 
nolūkā ir svarīgi, lai noregulējuma 
pasākumiem tiktu piemēroti tie paši 
noteikumi, neatkarīgi no tā, vai tos ir 
pieņēmušas valsts noregulējuma iestādes 
saskaņā ar Direktīvu [ ] vai vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros. 
Komisija minētos pasākumus novērtēs 
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saskaņā ar LESD 107. pantu. Ja 
noregulējuma finansēšanas mehānismu 
izmantošana neietver valsts atbalstu 
saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu, 
Komisijai nolūkā nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus iekšējā tirgū 
minētie pasākumi būtu jānovērtē pēc 
analoģijas atbilstīgi LESD 107. pantam. 
Ja paziņojums saskaņā ar LESD 
108. pantu nav jāveic, jo atbilstīgi LESD 
107. pantam nav iesaistīts valsts atbalsts 
attiecībā uz Valdes ierosinātu fonda 
izmantošanu, nolūkā nodrošināt iekšējā 
tirgus integritāti starp iesaistītajām un 
neiesaistītajām dalībvalstīm, Komisijai, 
novērtējot ierosinājumu izmantot fonda 
līdzekļus, pēc analoģijas būtu jāpiemēro 
attiecīgie valsts atbalsta noteikumi saskaņā 
ar LESD 107. pantu. Valdei nebūtu 
jāizlemj par noregulējuma shēmu, līdz 
Komisija nav pārliecinājusies, pēc 
analoģijas ar valsts atbalsta noteikumiem, 
ka fonda izmantošanā ir ievēroti tie paši 
noteikumi kā valsts finansēšanas 
mehānismu intervences gadījumā.

saskaņā ar LESD 107. pantu, un nolūkā 
nodrošināt iekšējā tirgus integritāti starp 
iesaistītajām un neiesaistītajām 
dalībvalstīm, Komisijai būtu jāpiemēro 
attiecīgie valsts atbalsta noteikumi saskaņā 
ar LESD 107. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Vienotā tirgus pareizas darbības 
nolūkā ir svarīgi, lai noregulējuma 
pasākumiem tiktu piemēroti tie paši 
noteikumi, neatkarīgi no tā, vai tos ir 
pieņēmušas valsts noregulējuma iestādes 
saskaņā ar Direktīvu [ ] vai vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros. 
Komisija minētos pasākumus novērtēs 
saskaņā ar LESD 107. pantu. Ja 
noregulējuma finansēšanas mehānismu 
izmantošana neietver valsts atbalstu 

(18) Vienotā tirgus pareizas darbības 
nolūkā ir svarīgi, lai noregulējuma 
pasākumiem tiktu piemēroti tie paši 
noteikumi, neatkarīgi no tā, vai tos ir 
pieņēmušas valsts noregulējuma iestādes 
saskaņā ar Direktīvu [ ] vai vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros. 
Komisija minētos pasākumus novērtēs 
saskaņā ar LESD 107. pantu. Ja 
noregulējuma finansēšanas mehānismu 
izmantošana neietver valsts atbalstu 
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saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu, 
Komisijai nolūkā nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus iekšējā tirgū minētie 
pasākumi būtu jānovērtē pēc analoģijas 
atbilstīgi LESD 107. pantam. Ja 
paziņojums saskaņā ar LESD 108. pantu 
nav jāveic, jo atbilstīgi LESD 107. pantam 
nav iesaistīts valsts atbalsts attiecībā uz 
Valdes ierosinātu fonda izmantošanu, 
nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus integritāti 
starp iesaistītajām un neiesaistītajām 
dalībvalstīm, Komisijai, novērtējot 
ierosinājumu izmantot fonda līdzekļus, pēc 
analoģijas būtu jāpiemēro attiecīgie valsts 
atbalsta noteikumi saskaņā ar LESD 
107. pantu. Valdei nebūtu jāizlemj par 
noregulējuma shēmu, līdz Komisija nav 
pārliecinājusies, pēc analoģijas ar valsts 
atbalsta noteikumiem, ka fonda 
izmantošanā ir ievēroti tie paši noteikumi 
kā valsts finansēšanas mehānismu 
intervences gadījumā.

saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu, 
Komisijai nolūkā nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus iekšējā tirgū minētie 
pasākumi būtu jānovērtē pēc analoģijas 
atbilstīgi LESD 107. pantam. Ja 
paziņojums saskaņā ar LESD 108. pantu 
nav jāveic, jo atbilstīgi LESD 107. pantam 
nav iesaistīts valsts atbalsts attiecībā uz 
Valdes ierosinātu fonda izmantošanu, kā 
paredzēts tās izpildsesijā, nolūkā 
nodrošināt iekšējā tirgus integritāti starp 
iesaistītajām un neiesaistītajām 
dalībvalstīm, Komisijai, novērtējot 
ierosinājumu izmantot fonda līdzekļus, pēc 
analoģijas būtu jāpiemēro attiecīgie valsts 
atbalsta noteikumi saskaņā ar LESD 
107. pantu. Valdei nebūtu jāizlemj par 
noregulējuma shēmu, līdz Komisija nav 
pārliecinājusies, pēc analoģijas ar valsts 
atbalsta noteikumiem, ka fonda 
izmantošanā ir ievēroti tie paši noteikumi 
kā valsts finansēšanas mehānismu 
intervences gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
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vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Lai nodrošinātu samērīgu ietekmi uz 
lēmumu, kuram ir negatīva fiskālā 
ietekme attiecībā uz dalībvalstīm, kurās 
darbojas pārrobežu grupas, katram 
dalībniekam, kas pārstāv attiecīgo valsts 
noregulējuma iestādi, jābūt vienai balsij.
Uz Valdes sanāksmēm arī var uzaicināt 
novērotājus, tostarp ESM un eurogrupas 
pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
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procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
plenārsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam, ECB pārstāvim un katras 
valsts noregulējuma iestādes pārstāvjiem
no visām iesaistītajām dalībvalstīm.
Valdes izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un ECB pārstāvim. Ņemot 
vērā Valdes uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Eiropas Parlamenta 
uzklausīšanas. Apspriežoties par bankas 
vai grupas noregulējumu, kas veic 
uzņēmējdarbību vienā iesaistītajā 
dalībvalstī, Valdes izpildsesijā būtu 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai divām balsīm. Arī 
piederības valsts iestādei jābūt divām 
balsīm. Uz Valdes sanāksmēm arī var 
uzaicināt novērotājus, tostarp ESM un 
eurogrupas pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības 
aģentūru modeļa. Tās sastāvam būtu 
jānodrošina, ka ir pienācīgi ņemtas vērā 
visu noregulējuma procedūrās iesaistīto 
attiecīgo pušu intereses. Valdei būtu 
jādarbojas izpildsesijās un plenārsesijās. 
Valdes izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu,
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem. Tās 
sastāvam būtu jānodrošina, ka ir pienācīgi 
ņemtas vērā visu noregulējuma procedūrās 
iesaistīto attiecīgo pušu intereses. Valdei 
būtu jādarbojas izpildsesijās un 
plenārsesijās. Valdes izpildsesijā tajā būtu 
jāpiedalās izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta apstiprinājuma. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu,
kurā ņemts vērā atbilstīgais uzņēmumu 
lielums dalībvalstī. Uz Valdes sanāksmēm 
arī var uzaicināt novērotājus, tostarp ESM 
un eurogrupas pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Minētajās 
apspriedēs, ierosinot noregulējuma 
darbības, būtu pienācīgi jāņem vērā 
ietekmēto saistību apjoms un attiecīgo 
iestāžu lielums dažādās dalībvalstīs. Uz 
Valdes sanāksmēm arī var uzaicināt 
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novērotājus, tostarp ESM un eurogrupas 
pārstāvi.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. 
Plenārsesijām būtu jānotiek vienu reizi 
ceturksnī. Valdes izpildsesijā tajā būtu 
jāpiedalās izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas. 
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi. 
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 



AM\1006888LV.doc 37/172 PE521.747v01-00

LV

samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Šajā saistībā 
Valdei būtu jāizveido arī Administratīvā 
pārskatīšanas valde, kas pēc valsts 
noregulējuma iestādes iesniegtā 
pārskatīšanas pieprasījuma saņemšanas 
veiktu izpildsesijās pieņemto lēmumu 
iekšējo administratīvo pārskatīšanu 
attiecībā uz noregulējuma shēmām un/vai 
pasākumiem. Uz Valdes sanāksmēm arī 
var uzaicināt novērotājus, tostarp ESM un 
eurogrupas pārstāvi, un uz tiem attiecas tās 
pašas dienesta noslēpuma prasības, ko 
piemēro Valdes locekļiem, Valdes 
darbiniekiem un darbiniekiem, kas strādā 
apmaiņas ietvaros vai kurus norīkojušas 
iesaistītās dalībvalstis, lai veiktu 
noregulējuma pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Valdei būtu jāizveido iekšējās 
noregulējuma grupas, ko veido Valdes 
darbinieki un iesaistīto dalībvalstu valsts 
noregulējuma iestāžu darbinieki, kas 
darbojas kā noregulējuma kolēģijas un 
kuras vada Valdes vadošā personāla 
izraudzīti koordinatori. Koordinatoriem 
būtu jāpiedalās Valdes izpildsesijās, bet 
tiem nevajadzētu piešķirt balsstiesības 
apspriedēs un lēmumu pieņemšanā. Ja 
strīds nav atrisināts noregulējuma grupas 
līmenī, koordinatori un/vai kāda no valsts 
noregulējuma iestādēm var iesniegt 
apelāciju Valdei, kas izskatīs un atrisinās 
strīdu izpildsesijās. Valsts noregulējuma 
iestādes var pārsūdzēt Valdes izpildsesijās 
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pieņemto lēmumu Administratīvajā 
pārskatīšanas valdē.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Komisijai, Valdei un neiesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādēm un 
kompetentajām iestādēm būtu jānoslēdz 
saprašanās memorands, kurā vispārīgi 
izklāstīta savstarpējā sadarbība, pildot 
pienākumus saskaņā ar [BRRD]. 
Saprašanās memorands cita starpā 
precizētu apspriešanos saistībā ar 
Komisijas un Valdes lēmumiem, kas skar 
filiāles vai meitasuzņēmumus, kuri veic 
uzņēmējdarbību neiesaistītajā dalībvalstī 
un kuru mātesuzņēmumi veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī. 
Saprašanās memorands būtu regulāri 
jāpārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā Valdes uzdevumus un 
noregulējuma mērķus, kas ietver publisko 
līdzekļu aizsardzību, Valdes darbība būtu 
jāfinansē no iemaksām, ko veic iesaistīto 
dalībvalstu iestādes.

(20) Ņemot vērā Komisijas un Valdes
uzdevumus saskaņā ar šo regulu un 
noregulējuma mērķus, kas ietver publisko 
līdzekļu aizsardzību, SRM darbību, tostarp 
visus Komisijas izdevumus, Valdes darbība
saistībā ar tās uzdevumu, kas minēti šajā 
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regulā, izpildi un Valdes vai Komisijas 
ārpuslīguma saistībām, kas izriet no to 
pienākumiem saskaņā ar šo regulu, būtu 
jāfinansē no iemaksām, ko veic iesaistīto 
dalībvalstu iestādes. Dalībvalstu vai 
Savienības budžeta saistības nekādā 
gadījumā nebūtu jāsaista ar minētajām 
izmaksām un saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā Valdes uzdevumus un 
noregulējuma mērķus, kas ietver publisko 
līdzekļu aizsardzību, Valdes darbība būtu 
jāfinansē no iemaksām, ko veic iesaistīto 
dalībvalstu iestādes.

(20) Ņemot vērā Valdes uzdevumus un 
noregulējuma mērķus, kas ietver publisko 
līdzekļu aizsardzību, Valdes darbība būtu 
jāfinansē no iemaksām, ko veic iesaistīto 
dalībvalstu iestādes. Minētajām iestādēm
nekādā gadījumā nebūtu jāveic ārkārtas
ikgadējās iemaksas, lai segtu 
administratīvos izdevumus, un 
nevajadzētu pieprasīt, lai tās veic 
iemaksas valsts noregulējuma iestāžu 
budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Direktīvai [BRRD] vajadzētu 
reglamentēt sanācijas un noregulējuma 
plānošanu, agrīno intervenci, 
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noregulējuma nosacījumus un principus, 
kā arī noregulējuma instrumentu 
izmantošanu SRM ietvaros. Tādēļ ir 
piemēroti, ka šī regula aptver tikai tos 
aspektus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
minētās direktīvas īstenošanu SRM 
ietvaros un tam pienācīgu vajadzīgo 
papildu finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

(21) Valdei būtu jākoordinē valsts 
noregulējuma iestādes, kuras ir noteiktas 
saskaņā ar Direktīvu [ ], attiecībā uz visiem 
aspektiem, kas saistīti ar noregulējuma 
lēmumu pieņemšanas procesu. Valsts 
noregulējuma iestādēm, kas noteiktas 
saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu jāturpina 
veikt darbības, kuras ir saistītas ar Valdes 
pieņemto noregulējuma shēmu īstenošanu. 
Lai nodrošinātu pārredzamību un 
demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

(21) Valdei būtu jāaizstāj valsts 
noregulējuma iestādes, kuras ir noteiktas 
saskaņā ar Direktīvu [ ], attiecībā uz visiem 
aspektiem, kas saistīti ar noregulējuma 
lēmumu pieņemšanas procesu, kas nav 
saistīts ar valsts fondu nodrošināšanu. 
Valsts noregulējuma iestādēm, kas 
noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu attiecībā uz to vienību 
noregulējumu, uz kurām attiecas šī 
regula. Valsts noregulējuma iestādēm, kas 
noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
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un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

Or. de

Grozījums Nr. 140
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu. 
To pašu pārredzamības un demokrātiskas 
kontroles iemeslu dēļ valstu parlamentiem 
vajadzētu būt noteiktām tiesībām iegūt 
informāciju par Valdes darbībām un 
iesaistīties ar to dialogā.

(21) Valdei un, ja nepieciešams, Komisijai 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes, 
kuras ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], 
attiecībā uz visiem aspektiem, kas saistīti 
ar noregulējuma lēmumu pieņemšanas 
procesu. Valsts noregulējuma iestādēm, 
kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu [ ], būtu 
jāturpina veikt darbības, kuras ir saistītas ar 
Valdes pieņemto noregulējuma shēmu 
īstenošanu. Lai nodrošinātu pārredzamību 
un demokrātisku kontroli, kā arī aizsargātu 
Savienības iestāžu tiesības, Valdei būtu 
jābūt atbildīgai Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem lēmumiem, kuri 
pieņemti, pamatojoties uz šo priekšlikumu, 
ja tā nav veikusi plānošanu un/vai 
rīkojusies saskaņā ar Komisijas īpašajām 
norādēm. To pašu pārredzamības un 
demokrātiskas kontroles iemeslu dēļ valstu 
parlamentiem vajadzētu būt noteiktām 
tiesībām iegūt informāciju par Valdes 
darbībām un iesaistīties ar to dialogā.

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras izstrādāt noregulējuma plānus 
šādām iestādēm un grupām. Valdei būtu
jānovērtē šādu iestāžu un grupu
noregulējamība un jāpieņem pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei 
būtu jāpieprasa valsts noregulējuma 
iestādēm piemērot šādus piemērotus 
pasākumus, kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo
iestāžu noregulējamību.

(23) Ņemot vērā noregulējuma plānos 
ietveramās informācijas jutīgumu, Valdei 
būtu jāpiešķir pilnvaras izstrādāt 
noregulējuma plānus šādām iestādēm un 
grupām. Kredītiestāžu un attiecīgo grupu
noregulējuma plāni būtu jāizstrādā valsts 
noregulējuma iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 7. panta grozījumiem un ņemot vērā noregulējuma plānos iekļaujamās 
informācijas jutīgumu, noregulējuma plānus vajadzētu izstrādāt attiecīgajai valsts 
noregulējuma iestādei. Valdei vajadzētu tikai saņemt informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu 
savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Valdei nedrīkst sniegt konfidenciālu vai jutīgu 
informāciju par kredītiestādes uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras izstrādāt noregulējuma plānus
šādām iestādēm un grupām. Valdei būtu 

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras koordinēt noregulējuma plānu 
izstrādāšanu attiecībā uz šādām iestādēm 
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jānovērtē šādu iestāžu un grupu 
noregulējamība un jāpieņem pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei būtu 
jāpieprasa valsts noregulējuma iestādēm 
piemērot šādus piemērotus pasākumus, 
kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību.

un grupām. Valdei būtu jānovērtē šādu 
iestāžu un grupu noregulējamība un 
jāpieņem pasākumi, kuru mērķis ir novērst 
šķēršļus noregulējamībai, ja tādi pastāv. 
Valdei būtu jāpieprasa valsts noregulējuma 
iestādēm piemērot šādus piemērotus 
pasākumus, kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras izstrādāt noregulējuma plānus 
šādām iestādēm un grupām. Valdei būtu 
jānovērtē šādu iestāžu un grupu 
noregulējamība un jāpieņem pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei būtu 
jāpieprasa valsts noregulējuma iestādēm 
piemērot šādus piemērotus pasākumus, 
kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību.

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras izstrādāt noregulējuma plānus 
šādām iestādēm un grupām. Valdei būtu 
jānovērtē šādu iestāžu un grupu 
noregulējamība un jāpieņem pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei būtu 
jāpieprasa valsts noregulējuma iestādēm 
piemērot šādus piemērotus pasākumus, 
kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību. Noregulējuma plānos 
ietvertās iestāžu īpašās un konfidenciālās
informācijas dēļ lēmumus par
noregulējuma plānu izstrādāšanu un 
novērtēšanu un atbilstīgu pasākumu
īstenošanu būtu jāpieņem Valdei 
izpildsesijā.

Or. en
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Grozījums Nr. 144
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei būtu jāpiešķir 
pilnvaras izstrādāt noregulējuma plānus 
šādām iestādēm un grupām. Valdei būtu 
jānovērtē šādu iestāžu un grupu 
noregulējamība un jāpieņem pasākumi, 
kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei būtu 
jāpieprasa valsts noregulējuma iestādēm 
piemērot šādus piemērotus pasākumus, 
kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību.

(23) Lai nodrošinātu vienotu pieeju 
iestādēm un grupām, Valdei izpildsesijā 
būtu jāpiešķir pilnvaras izstrādāt 
noregulējuma plānus šādām iestādēm un 
grupām. Valdei būtu jānovērtē šādu iestāžu 
un grupu noregulējamība un jāpieņem 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst šķēršļus 
noregulējamībai, ja tādi pastāv. Valdei būtu 
jāpieprasa valsts noregulējuma iestādēm 
piemērot šādus piemērotus pasākumus, 
kuri izstrādāti, lai novērstu 
noregulējamības šķēršļus ar mērķi 
nodrošināt konsekvenci un attiecīgo iestāžu 
noregulējamību.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Noregulējuma plānos būtu jāņem 
vērā ietekme uz darbiniekiem un jāietver 
procedūras attiecībā uz darbinieku vai to 
pārstāvju informēšanu vai apspriešanos 
ar tiem, izmantojot noregulējuma 
procesu. Šajā saistībā attiecīgā gadījumā 
būtu jāņem vērā koplīgumi un citas 
sociālo partneru panāktās vienošanās. 
Tiklīdz noregulējuma plāni, tostarp 
atjauninājumi tajos, ir pabeigti, tie būtu 
jāpaziņo darbiniekiem vai to pārstāvjiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Globālās sistēmiski nozīmīgās 
iestādes (G-SII) un citas sistēmiski 
nozīmīgās iestādes (O-SII) pēc būtības 
nav savienojamas ar efektīvu un spēcīgu 
tirgus ekonomiku, cita starpā tādēļ, ka tās 
gūst labumu no lielām netiešajām 
subsīdijām, un pat izmantojot 
noregulējuma instrumentus, saglabāsies 
risks, ka šīs iestādes nevarēs noregulēt, 
nepiesaistot publiskā sektora līdzekļus. 
Tādēļ ir vajadzīga preventīva Valdes 
rīcība pieņemamā laikposmā, ietverot šo 
iestāžu lieluma, savstarpējās saistības un 
sarežģītības būtisku samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāveido, pamatojoties uz Direktīvas [ ] 
un VUM sistēmu. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarām iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no valsts noregulējuma 
iestādēm vai ECB, ir svarīga, lai izlemtu 
par darbību, ko tā varētu veikt ar mērķi 
sagatavoties attiecīgās iestādes 
noregulējumam.

(25) Vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāveido, pamatojoties uz Direktīvas [ ] 
un VUM sistēmu. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarotai iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no valsts noregulējuma 
iestādēm vai ECB, ir svarīga, lai izlemtu 
par darbību, ko tā varētu veikt ar mērķi 
sagatavoties attiecīgās iestādes 
noregulējumam.
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Or. en

Grozījums Nr. 148
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāveido, pamatojoties uz Direktīvas [ ] 
un VUM sistēmu. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarām iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no valsts noregulējuma 
iestādēm vai ECB, ir svarīga, lai izlemtu 
par darbību, ko tā varētu veikt ar mērķi 
sagatavoties attiecīgās iestādes 
noregulējumam.

(25) Vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāveido, pamatojoties uz Direktīvas [ ] 
un VUM sistēmu. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarām iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no ECB, ir svarīga, lai 
izlemtu par darbību, ko tā varētu veikt ar 
mērķi sagatavoties attiecīgās iestādes 
noregulējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Peter Simon

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Vienotais noregulējuma mehānisms 
būtu jāveido, pamatojoties uz Direktīvas [ 
] un VUM sistēmu. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarām iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no valsts noregulējuma 
iestādēm vai ECB, ir svarīga, lai izlemtu 
par darbību, ko tā varētu veikt ar mērķi 
sagatavoties attiecīgās iestādes
noregulējumam.

(25) Vienotā noregulējuma mehānisma 
pamatā vajadzētu būt Direktīvai [ ] un 
VUM sistēmai. Līdz ar to Valdei būtu 
jābūt pilnvarām iejaukties agrīnā posmā, 
kad pasliktinās iestādes finansiālā situācija 
vai maksātspēja. Informācija, ko Valde šajā 
posmā saņem no valsts noregulējuma 
iestādēm vai ECB, ir svarīga, lai izlemtu 
par darbību, ko tā varētu veikt ar mērķi 
sagatavoties attiecīgās iestādes 
noregulējumam.

Or. de
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Grozījums Nr. 150
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus 
noteikumus par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām un jebkuru 
finansēšanas mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai 
nevajadzētu būt noteicošajai nozīmei
noregulējuma procesā un tai nevajadzētu 
būt pilnvarotai lemt par kredītiestādes 
noregulējuma sākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu attiecībā uz valsts atbalsta 
noteikumiem un ietekmi uz vienoto tirgu 
kopumā, tostarp uz ikvienu skarto 
dalībvalsti vai uzņēmumu, kas nepiedalās 
SRM. Ja ECB nolemj sākt iestādes 
noregulējumu, Valdei būtu nekavējoties 
jāpieņem noregulējuma shēma, ar ko 
nosaka konkrētus noteikumus par 
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noregulējuma instrumentiem un pilnvarām 
un jebkuru finansēšanas mehānismu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Valdei visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja ECB 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
kopā ar piederības valsts noregulējuma 
iestādēm būtu nekavējoties jāpieņem 
noregulējuma shēma, ar ko nosaka 
konkrētus noteikumus par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām un jebkuru 
finansēšanas mehānismu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Peter Simon

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Noguldītājiem 
vajadzētu būt nodrošinātai piekļuvei
vismaz garantētajiem noguldījumiem pēc 
iespējas īsākā laikposmā nekā tas ir
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pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

noguldītājiem, kam ir piekļuve 
garantētajiem noguldījumiem parastās
maksātnespējas procedūras ietvaros, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu [...] par noguldījumu
garantiju sistēmām. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu. Šajā saistībā 
Valdei būtu ciešāk jāsadarbojas ar 
kompetentajām valsts iestādēm un 
noregulējuma iestādēm, kā arī
noguldījumu garantiju sistēmām.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija
nolemj pieņemt lēmuma projektu, ko 
Valde sagatavojusi, lai sāktu iestādes 
noregulējumu, Valdei būtu nekavējoties 
jāpieņem noregulējuma shēma, ar ko 
nosaka konkrētus noteikumus par 
noregulējuma instrumentiem un pilnvarām 
un jebkuru finansēšanas mehānismu 
izmantošanu.



AM\1006888LV.doc 51/172 PE521.747v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 155
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija 
nolemj sākt iestādes noregulējumu, Valdei 
būtu nekavējoties jāpieņem noregulējuma 
shēma, ar ko nosaka konkrētus noteikumus 
par noregulējuma instrumentiem un 
pilnvarām un jebkuru finansēšanas 
mehānismu izmantošanu.

(27) Lai mazinātu traucējumus finanšu 
tirgos un ekonomikā, noregulējuma process 
būtu jāīsteno īsā laikposmā. Komisijai visā 
noregulējuma procedūrā būtu jābūt 
piekļuvei visai informācijai, ko tā uzskata 
par svarīgu, lai noregulējuma procesā 
pieņemtu informētu lēmumu. Ja Komisija
pēc Valdes ieteikuma nolemj sākt iestādes 
noregulējumu, Valdei būtu nekavējoties 
jāpieņem noregulējuma shēma, kā 
ierosināts ieteikumā, ar ko nosaka 
konkrētus noteikumus par noregulējuma 
instrumentiem un pilnvarām un jebkuru 
finansēšanas mehānismu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Komisija ir tiesīga piekļūt informācijai, pilnībā piedaloties Valdē. Valdei kā juridiskai 
personai un atsevišķai vienībai ir jāpārbauda katra situācija un kā neatkarīgai iestādei, kas 
izveidota šajā nolūkā, ir jāpieņem svarīgais lēmums par iestādes noregulējuma 
nepieciešamību. Komisijai jābūt atbildīgai par oficiāla lēmuma pieņemšanu, lai ievērotu 
Savienības līgumus.

Grozījums Nr. 156
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas 
procedūru varētu apdraudēt finanšu 

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas 
procedūru varētu apdraudēt finanšu 
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stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
pakalpojumu nepārtrauktību, saglabāt 
finanšu sistēmas stabilitāti, samazināt 
pārmērīgu risku uzņemšanos, iespējami 
samazināt paļaušanos uz publiskā sektora 
finansiālo atbalstu maksātnespējīgām 
iestādēm un aizsargāt noguldītājus.

stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
pakalpojumu nepārtrauktību, saglabāt 
finanšu sistēmas stabilitāti, samazināt 
pārmērīgu risku uzņemšanos, iespējami 
samazināt paļaušanos uz publiskā sektora 
finansiālo atbalstu maksātnespējīgām
iestādēm, aizsargāt noguldītājus un 
veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu 
ekonomikas izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Tomēr vienmēr būtu jāapsver iespēja 
maksātnespējīgu iestādi likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, pirms 
tiek pieņemts lēmums par tās saglabāšanu, 
nepārtraucot tās darbību. Maksātnespējīga 
iestāde būtu jāsaglabā, nepārtraucot tās 
darbību, finansiālas stabilitātes nolūkā un 
pēc iespējas lielākā mērā izmantojot 
privātus līdzekļus. To var panākt, pārdodot 
iestādi vai apvienojot ar citu pircēju no 
privātā sektora, vai arī norakstot iestādes 
saistības vai konvertējot tās parādu pašu 
kapitālā, lai veiktu rekapitalizāciju.

(29) Tomēr vienmēr būtu jāapsver iespēja 
maksātnespējīgu iestādi likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, pirms 
tiek pieņemts lēmums par tās saglabāšanu, 
nepārtraucot tās darbību. Finansiālas 
stabilitātes nolūkā maksātnespējīgu 
iestādi var saglabāt, nepārtraucot tās 
darbību un izmantojot privātus līdzekļus. 
To var panākt, pārdodot iestādi vai 
apvienojot ar citu pircēju no privātā 
sektora, vai arī norakstot iestādes saistības 
vai konvertējot tās parādu pašu kapitālā, lai 
veiktu rekapitalizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pašreizējo ekonomikas krīzi savā 
ziņā izraisīja finanšu nozare, kurā daudzi 
dalībnieki bija kļuvuši pārāk svarīgi, lai 
ļautu tiem bankrotēt, un tie bija jāglābj, 
izmantojot publiskā sektora līdzekļus. 
Pretēji jebkādai tirgus ekonomikas loģikai 
zaudējumi tika socializēti un peļņa 
privatizēta. Jāatgādina, ka finanšu 
iestādēm ir būtiska nozīme ietaupījumu 
ienesīgā ieguldīšanā. Ieviešot dažādus
kaitējošus finanšu instrumentus un 
apšaubāmu uzņēmējdarbības praksi, 
piemēram, nosakot par mērķi pārmērīgi 
augstu peļņu, minētā nozīme tika 
mazināta par labu īstermiņa peļņas 
maksimālai palielināšanai, kas sniedz 
ierobežotu pievienoto vērtību sabiedrībai. 
Tādēļ ir obligāti jāsamazina finanšu 
nozare tiktāl, lai tā pildītu tikai savas 
pamatfunkcijas. Tādējādi iestādēm, kuru
lielums un savstarpējās saistības līmenis 
var radīt sistēmiskus draudus atsevišķas
dalībvalsts ekonomikai vai ES ekonomikai
kopumā, jāpiemēro noregulējums, jo tas 
ilgtermiņā veicinās līdzsvarotāku un 
ilgtspējīgāku izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Īstenojot noregulējuma pilnvaras, 
Komisijai un Valdei būtu jānodrošina, ka 
akcionāri un kreditori sedz samērīgu daļu 
no zaudējumiem, kā arī tiek nomainīti 
vadītāji, samazinātas iestādes 

(30) Īstenojot noregulējuma pilnvaras, 
Valdei būtu jānodrošina, ka akcionāri un 
kreditori sedz samērīgu daļu no 
zaudējumiem, kā arī tiek nomainīti vadītāji 
vai pieaicināti papildu īpaši vadītāji, 
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noregulējuma izmaksas un piemērota 
līdzīga attieksme visiem maksātnespējīgās 
iestādes vienas un tās pašas kategorijas 
kreditoriem.

samazinātas iestādes noregulējuma 
izmaksas un piemērota līdzīga attieksme 
visiem maksātnespējīgās iestādes vienas un 
tās pašas kategorijas kreditoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Īstenojot noregulējuma pilnvaras, 
Komisijai un Valdei būtu jānodrošina, ka 
akcionāri un kreditori sedz samērīgu daļu 
no zaudējumiem, kā arī tiek nomainīti 
vadītāji, samazinātas iestādes 
noregulējuma izmaksas un piemērota 
līdzīga attieksme visiem maksātnespējīgās 
iestādes vienas un tās pašas kategorijas 
kreditoriem.

(30) Īstenojot noregulējuma pilnvaras, 
Valdei un valstu iestādēm būtu 
jānodrošina, ka akcionāri un kreditori sedz 
samērīgu daļu no zaudējumiem, kā arī tiek 
nomainīti vadītāji, samazinātas iestādes 
noregulējuma izmaksas un piemērota 
līdzīga attieksme visiem maksātnespējīgās 
iestādes vienas un tās pašas kategorijas 
kreditoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Akcionāru un kreditoru tiesību 
ierobežojumi būtu jānosaka atbilstīgi 
Pamattiesību hartas 52. pantam. Tāpēc 
noregulējuma instrumenti būtu jāpiemēro 
tikai tām iestādēm, kuras kļūst 
maksātnespējīgas vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīgas, un tikai tad, ja tas ir 
nepieciešams, lai sasniegtu mērķi par 
finanšu stabilitātes nodrošināšanu 
vispārības interesēs. Jo īpaši, 

(31) Noregulējuma instrumenti būtu 
jāpiemēro tām iestādēm, kuras kļūst 
maksātnespējīgas vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīgas, vai iestādēm, kas 
sasniegušas kritisko lielumu, un tikai tad, 
ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi 
attiecībā uz finanšu stabilitāti un 
ilgtspējīgu un līdzsvarotu ekonomikas 
izaugsmi vispārējās sabiedrības interesēs.
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noregulējuma instrumenti būtu jāpiemēro 
tad, ja iestādi nevar likvidēt saskaņā ar 
parasto maksātnespējas procedūru, 
nedestabilizējot finanšu sistēmu, un ir 
nepieciešami pasākumi, lai nodrošinātu 
sistēmiski svarīgu funkciju ātru nodošanu 
un turpināmību, un ja nav pamatotu 
izredžu rast alternatīvu privātu 
risinājumu, tostarp iespējas, ka esošie 
akcionāri vai trešā persona palielinātu 
kapitālu pietiekamā apjomā, lai pilnībā 
atjaunotu iestādes dzīvotspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem. Tā rezultātā 
skartajiem akcionāriem un kreditoriem 
nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem 
nekā tiem, kas būtu radušies, ja iestāde 
būtu likvidēta laikā, kad pieņemts lēmums 
par noregulējumu. Ja noregulējamās 
iestādes aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam 
pircējam vai pagaidu iestādei, 
noregulējamās iestādes atlikusī daļa būtu 
jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 
tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru.

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem un tiem 
vienmēr vajadzētu būt saskaņā ar 
vispārējo sabiedrības interešu aizsardzību. 
Tā rezultātā skartajiem akcionāriem un 
kreditoriem nevajadzētu rasties lielākiem 
zaudējumiem nekā tiem, kas būtu radušies, 
ja iestāde būtu likvidēta laikā, kad 
pieņemts lēmums par noregulējumu. Ja 
noregulējamās iestādes aktīvi tiek daļēji 
pārvesti privātam pircējam vai pagaidu 
iestādei, noregulējamās iestādes atlikusī 
daļa būtu jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 
tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 163
Peter Simon

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem. Tā rezultātā 
skartajiem akcionāriem un kreditoriem 
nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem 
nekā tiem, kas būtu radušies, ja iestāde 
būtu likvidēta laikā, kad pieņemts lēmums 
par noregulējumu. Ja noregulējamās 
iestādes aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam 
pircējam vai pagaidu iestādei, 
noregulējamās iestādes atlikusī daļa būtu 
jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 
tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru.

(32) Īpašumtiesību aizskārumiem 
nevajadzētu būt nesamērīgiem. Tā rezultātā 
skartajiem akcionāriem un kreditoriem 
nevajadzētu rasties lielākiem zaudējumiem 
nekā tiem, kas būtu radušies, ja iestāde 
būtu likvidēta laikā, kad pieņemts lēmums 
par noregulējumu. Ja noregulējamās 
iestādes aktīvi tiek daļēji pārvesti privātam 
pircējam vai pagaidu iestādei, 
noregulējamās iestādes atlikusī daļa būtu 
jālikvidē saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Lai aizsargātu 
likvidējamās iestādes esošos akcionārus un 
kreditorus likvidācijas procesā, tiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt savu 
prasījumu atmaksājuma summu, kas nav 
mazāka par summu, kuru tie saskaņā ar 
aplēsēm būtu atguvuši, ja visa iestāde būtu 
tikusi likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Saistībā ar 
parādu norakstīšanas instrumentu 
piemērojot pilnvaras konvertēšanai pašu 
kapitālā, būtu jāņem vērā attiecīgās 
iestādes juridiskā forma, jo, piemēram, 
saistībā ar kooperatīvu daļām prasījumus 
vai parāda instrumentus nav lietderīgi 
konvertēt pašu kapitālā.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka daļas nav savstarpēji aizvietojamas (piemēram, kooperatīvu daļu 
gadījumā), iestādes juridiskās formas dēļ prasījumus vai parāda instrumentus nav lietderīgi 
konvertēt pašu kapitālā.
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Grozījums Nr. 164
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ir svarīgi, lai zaudējumi tiktu atzīti 
uzreiz iestādes maksātnespējas brīdī. 
Maksātnespējīgu iestāžu aktīvu un saistību 
novērtējuma pamatprincips ir to tirgus 
vērtība noregulējuma instrumentu 
piemērošanas brīdī un tiktāl, ciktāl tirgi 
darbojas pareizi. Ja patiešām pastāv tirgu 
funkciju traucējumi, novērtējums būtu 
jāveic, izmantojot pienācīgi pamatotas 
aktīvu un saistību ekonomiskās vērtības. 
Būtu jāparedz iespēja, ka Valde 
steidzamības dēļ var ātri veikt 
maksātnespējīgās iestādes aktīvu vai 
saistību provizorisko vērtējumu, kas būtu 
jāpiemēro, līdz tiek veikts neatkarīgs 
novērtējums.

(34) Ir svarīgi, lai zaudējumi tiktu atzīti 
uzreiz iestādes maksātnespējas brīdī. 
Maksātnespējīgu iestāžu aktīvu un saistību 
novērtējuma pamatprincips ir to tirgus 
vērtība noregulējuma instrumentu 
piemērošanas brīdī un tiktāl, ciktāl tirgi 
darbojas efektīvi. Ja patiešām pastāv tirgu 
funkciju traucējumi, novērtējums būtu 
jāveic, izmantojot pienācīgi pamatotas 
aktīvu un saistību ekonomiskās vērtības. 
Būtu jāparedz iespēja, ka Valde 
steidzamības dēļ var ātri veikt 
maksātnespējīgās iestādes aktīvu vai 
saistību provizorisko vērtējumu, kas būtu 
jāpiemēro, līdz tiek veikts neatkarīgs 
novērtējums.

Or. nl

Grozījums Nr. 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 

(36) Valdei kopā ar valstu noregulējuma 
iestādēm būtu jānodrošina noregulējuma 
darbības satvars, kas jāizmanto atkarībā no 
konkrētās lietas apstākļiem, un būtu jāspēj 
paredzēt visu nepieciešamo noregulējuma 
instrumentu izmantošanu. Minētā skaidri 
noteiktā un precīzā satvara ietvaros Valdei 
būtu jāizlemj par konkrētu noregulējuma 
shēmu. Attiecīgajiem noregulējuma 
instrumentiem būtu jāietver uzņēmuma 
pārdošanas instruments, pagaidu iestādes 
instruments, iekšējās rekapitalizācijas 
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aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

instruments un aktīvu nodalīšanas 
instruments, kuri ir arī noteikti Direktīvā [ 
]. Minētajam satvaram būtu arī jāietver 
iespēja novērtēt, vai pastāv nosacījumi 
kapitāla instrumentu norakstīšanai un 
konvertācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

(36) Valdei būtu jānodrošina noregulējuma 
darbības satvars, kas jāizmanto, ņemot 
vērā attiecīgo vienību noregulējuma 
plānus un atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

(36) Komisijai un Padomei būtu 
jānodrošina noregulējuma darbības satvars, 
kas jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 

(36) Komisijai, pamatojoties uz Valdes 
izstrādātu lēmuma projektu, būtu 
jānodrošina noregulējuma darbības satvars, 
kas jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāparedz iespēja 
izraudzīties jebkādus nepieciešamos 
noregulējuma instrumentus. Minētā skaidri 
noteiktā un precīzā satvara ietvaros Valdei 
būtu jāizlemj par konkrētu noregulējuma 
shēmu. Attiecīgajiem noregulējuma 
instrumentiem būtu jāietver uzņēmuma 
pārdošanas instruments, pagaidu iestādes 
instruments, iekšējās rekapitalizācijas 
instruments un aktīvu nodalīšanas 
instruments, kuri ir arī noteikti Direktīvā [ 
]. Minētajam satvaram būtu arī jāietver 
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norakstīšanai un konvertācijai. iespēja novērtēt, vai pastāv nosacījumi 
kapitāla instrumentu norakstīšanai un 
konvertācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

(36) Komisijai, ņemot vērā Valdes 
ieteikumu, būtu jānodrošina noregulējuma 
darbības satvars, kas jāizmanto atkarībā no 
konkrētās lietas apstākļiem, un būtu jāspēj 
paredzēt visu nepieciešamo noregulējuma 
instrumentu izmantošanu. Minētā skaidri 
noteiktā un precīzā satvara ietvaros Valdei 
būtu jāizlemj par konkrētu noregulējuma 
shēmu. Attiecīgajiem noregulējuma 
instrumentiem būtu jāietver uzņēmuma 
pārdošanas instruments, pagaidu iestādes 
instruments, iekšējās rekapitalizācijas 
instruments un aktīvu nodalīšanas 
instruments, kuri ir arī noteikti Direktīvā [ 
]. Minētajam satvaram būtu arī jāietver 
iespēja novērtēt, vai pastāv nosacījumi 
kapitāla instrumentu norakstīšanai un 
konvertācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Uzņēmuma pārdošanas instrumentam 
būtu jāsniedz iespēja pārdot iestādi vai tās 

(37) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ] uzņēmuma 
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uzņēmuma daļas vienam vai vairākiem 
pircējiem bez akcionāru piekrišanas.

pārdošanas instrumentam būtu jāsniedz 
iespēja pārdot iestādi vai tās uzņēmuma 
daļas vienam vai vairākiem pircējiem bez 
akcionāru piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ar aktīvu nodalīšanas instrumentu 
būtu jānodrošina, ka iestādes var pārvest 
vājos vai pasliktinātos aktīvus uz atsevišķu 
struktūru. Šis instruments būtu jāizmanto 
tikai kopā ar citiem instrumentiem, lai 
novērstu to, ka maksātnespējīgā iestāde
iegūst pārmērīgu konkurējošu priekšrocību.

(38) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ] ar aktīvu 
nodalīšanas instrumentu būtu jānodrošina, 
ka iestādes var pārvest vājos vai 
pasliktinātos aktīvus uz atsevišķu struktūru. 
Šis instruments būtu jāizmanto tikai kopā 
ar citiem instrumentiem, lai novērstu to, ka 
maksātnespējīgā iestāde iegūst pārmērīgu 
konkurējošu priekšrocību.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ar efektīvu noregulējuma satvaru būtu 
pēc iespējas jānovērš tas, ka 
maksātnespējīgas iestādes noregulējuma 
izmaksas sedz nodokļu maksātāji. Tam 
būtu arī jānodrošina, ka arī lielas sistēmiski 
nozīmīgas iestādes var noregulēt, 
neapdraudot finanšu stabilitāti. Šo mērķi 
panāk ar iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu, attiecinot uz konkrētās 
vienības akcionāriem un kreditoriem 

(39) Ar efektīvu noregulējuma satvaru būtu 
pēc iespējas jānovērš tas, ka 
maksātnespējīgas iestādes noregulējuma 
izmaksas sedz nodokļu maksātāji. Tam 
būtu arī jānodrošina, ka arī lielas sistēmiski 
nozīmīgas iestādes var noregulēt, 
neapdraudot finanšu stabilitāti. Šo mērķi 
panāk ar iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu, attiecinot uz konkrētās 
vienības akcionāriem un kreditoriem 
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pienācīgu zaudējumu apmēru un liekot 
tiem segt atbilstīgu daļu no šīm izmaksām. 
Šajā nolūkā Finanšu stabilitātes padome 
ieteica noregulējuma sistēmā ietvert likumā 
noteiktās pilnvaras norakstīt parādu kā 
papildu iespēju apvienojumā ar citiem 
noregulējuma instrumentiem.

pienācīgu zaudējumu apmēru un liekot 
tiem segt atbilstīgu daļu no šīm izmaksām. 
Šajā nolūkā Finanšu stabilitātes padome 
ieteica noregulējuma sistēmā ietvert likumā 
noteiktās pilnvaras norakstīt parādu kā 
pirmās izvēles instrumentu apvienojumā 
ar citiem noregulējuma instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai nodrošinātu nepieciešamo elastību 
zaudējumu sadalē starp kreditoriem 
visdažādākajos apstākļos, būtu jānodrošina, 
ka iekšējas rekapitalizācijas instrumentu 
var piemērot gan situācijās, kad mērķis ir 
noregulēt maksātnespējīgo iestādi tā, lai tā 
turpinātu darboties, ja ir reālas izredzes 
atjaunot iestādes dzīvotspēju, gan 
situācijās, kad sistēmiski svarīgi 
pakalpojumi tiek nodoti pagaidu iestādei 
un atlikusī iestādes daļa izbeidz darbību un 
tiek likvidēta.

(40) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ], lai nodrošinātu 
nepieciešamo elastību zaudējumu sadalē 
starp kreditoriem visdažādākajos apstākļos, 
būtu jānodrošina, ka iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu var piemērot 
gan situācijās, kad mērķis ir noregulēt 
maksātnespējīgo iestādi tā, lai tā turpinātu 
darboties, ja ir reālas izredzes atjaunot 
iestādes dzīvotspēju, gan situācijās, kad 
sistēmiski svarīgi pakalpojumi tiek nodoti 
pagaidu iestādei un atlikusī iestādes daļa 
izbeidz darbību un tiek likvidēta.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu piemēro, lai atjaunotu 
maksātnespējīgās iestādes kapitālu, 

(41) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ], ja iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu piemēro, lai 



AM\1006888LV.doc 63/172 PE521.747v01-00

LV

tādējādi nodrošinot tās darbības 
turpināmību, noregulējumu ar iekšējas 
rekapitalizācijas instrumenta palīdzību 
vienmēr veic kopā ar tādiem instrumentiem 
kā vadības nomaiņa un iestādes un tās 
darbību pārstrukturēšana tādā veidā, lai 
novērstu tās maksātnespējas cēloņus. Šāda 
pārstrukturēšana būtu jāpanāk, īstenojot 
uzņēmējdarbības reorganizācijas plānu.

atjaunotu maksātnespējīgās iestādes 
kapitālu, tādējādi nodrošinot tās darbības 
turpināmību, noregulējumu ar iekšējas 
rekapitalizācijas instrumenta palīdzību 
vienmēr veic kopā ar tādiem instrumentiem 
kā vadības nomaiņa un iestādes un tās 
darbību pārstrukturēšana tādā veidā, lai 
novērstu tās maksātnespējas cēloņus. Šāda 
pārstrukturēšana būtu jāpanāk, īstenojot 
uzņēmējdarbības reorganizācijas plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Iekšējās rekapitalizācijas instrumentu 
nav lietderīgi piemērot nodrošinātiem, 
finansiāli nodrošinātiem vai citādi 
garantētiem prasījumiem. Taču, lai 
nodrošinātu iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti un tā mērķu 
sasniegšanu, to būtu jābūt iespējams 
piemērot pēc iespējas plašākam klāstam 
maksātnespējīgās iestādes nenodrošināto 
saistību. Tomēr ir lietderīgi izslēgt 
konkrētus nenodrošināto saistību veidus no 
iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 
piemērošanas jomas. Sabiedriskās kārtības 
un efektīva noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nevajadzētu 
piemērot noguldījumiem, kas aizsargāti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK15, saistībām pret 
maksātnespējīgas iestādes darbiniekiem vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

(42) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ] iekšējās 
rekapitalizācijas instrumentu nav lietderīgi 
piemērot nodrošinātiem, finansiāli 
nodrošinātiem vai citādi garantētiem 
prasījumiem. Taču, lai nodrošinātu iekšējas 
rekapitalizācijas instrumenta efektivitāti un 
tā mērķu sasniegšanu, to būtu jābūt 
iespējams piemērot pēc iespējas plašākam 
klāstam maksātnespējīgās iestādes 
nenodrošināto saistību. Tomēr ir lietderīgi 
izslēgt konkrētus nenodrošināto saistību 
veidus no iekšējās rekapitalizācijas 
instrumenta piemērošanas jomas. 
Sabiedriskās kārtības un efektīva 
noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nevajadzētu 
piemērot noguldījumiem, kas aizsargāti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK15, saistībām pret 
maksātnespējīgas iestādes darbiniekiem vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

__________________ __________________
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15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK 
par noguldījumu garantiju sistēmām. 
OV L 135, 31.5.1994., 5.–14. lpp.

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK 
par noguldījumu garantiju sistēmām. 
OV L 135, 31.5.1994., 5.–14. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Iekšējās rekapitalizācijas instrumentu 
nav lietderīgi piemērot nodrošinātiem, 
finansiāli nodrošinātiem vai citādi 
garantētiem prasījumiem. Taču, lai 
nodrošinātu iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti un tā mērķu 
sasniegšanu, to būtu jābūt iespējams 
piemērot pēc iespējas plašākam klāstam
maksātnespējīgās iestādes nenodrošināto 
saistību. Tomēr ir lietderīgi izslēgt 
konkrētus nenodrošināto saistību veidus no 
iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 
piemērošanas jomas. Sabiedriskās kārtības 
un efektīva noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nevajadzētu 
piemērot noguldījumiem, kas aizsargāti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK15, saistībām pret 
maksātnespējīgas iestādes darbiniekiem vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

(42) Iekšējās rekapitalizācijas instrumentu 
nav lietderīgi piemērot nodrošinātiem, 
finansiāli nodrošinātiem vai citādi 
garantētiem prasījumiem. Taču, lai 
nodrošinātu iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti un tā mērķu 
sasniegšanu, to būtu jābūt iespējams 
piemērot pēc iespējas plašākam klāstam 
maksātnespējīgās iestādes nenodrošināto 
saistību. Tomēr ir lietderīgi izslēgt 
konkrētus nenodrošināto saistību veidus no 
iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 
piemērošanas jomas. Sabiedriskās kārtības 
un efektīva noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nepiemēro
noguldījumiem neatkarīgi no to veida vai 
vērtības, kas aizsargāti ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK, saistībām pret maksātnespējīgas 
iestādes darbiniekiem vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

__________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK 
par noguldījumu garantiju sistēmām. OV 
L 135, 31.5.1994., 5.–14. lpp.

Or. pt
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Grozījums Nr. 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Iekšējās rekapitalizācijas instrumentu 
nav lietderīgi piemērot nodrošinātiem, 
finansiāli nodrošinātiem vai citādi 
garantētiem prasījumiem. Taču, lai 
nodrošinātu iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti un tā mērķu 
sasniegšanu, to būtu jābūt iespējams 
piemērot pēc iespējas plašākam klāstam 
maksātnespējīgās iestādes nenodrošināto 
saistību. Tomēr ir lietderīgi izslēgt 
konkrētus nenodrošināto saistību veidus no 
iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 
piemērošanas jomas. Sabiedriskās kārtības 
un efektīva noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nevajadzētu 
piemērot noguldījumiem, kas aizsargāti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK15, saistībām pret
maksātnespējīgas iestādes darbiniekiem vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

(42) Iekšējās rekapitalizācijas instrumentu 
nav lietderīgi piemērot nodrošinātiem, 
finansiāli nodrošinātiem vai citādi 
garantētiem prasījumiem. Taču, lai 
nodrošinātu iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti un tā mērķu 
sasniegšanu, to būtu jābūt iespējams 
piemērot pēc iespējas plašākam klāstam 
maksātnespējīgās iestādes nenodrošināto 
saistību. Tomēr ir lietderīgi izslēgt 
konkrētus nenodrošināto saistību veidus no 
iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 
piemērošanas jomas. Sabiedriskās kārtības 
un efektīva noregulējuma nolūkā iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu nevajadzētu 
piemērot noguldījumiem, kas aizsargāti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/19/EK15, saistībām pret 
maksātnespējīgas iestādes darbiniekiem, 
segtām obligācijām vai 
komercprasījumiem, kuri attiecas uz 
iestādes ikdienas darbībai nepieciešamajām 
precēm un pakalpojumiem.

__________________ __________________
15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK 
par noguldījumu garantiju sistēmām. 
OV L 135, 31.5.1994., 5.–14. lpp.

15 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK 
par noguldījumu garantiju sistēmām. 
OV L 135, 31.5.1994., 5.–14. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Noguldītājiem, kuri tur noguldījumus, 
kas ir garantēti saskaņā ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, nevajadzētu piemērot 
iekšējas rekapitalizācijas instrumentu. 
Tomēr noguldījumu garantiju sistēma 
veicina noregulēšanas procesa finansēšanu 
tādā mērā, kādā būtu bijis jāatlīdzina 
zaudējumi noguldītājiem. Iekšējās 
rekapitalizācijas pilnvaru īstenošana 
nodrošinātu to, ka noguldītājiem joprojām 
būtu piekļuve saviem noguldījumiem —
tas ir galvenais iemesls, kāpēc ir izveidotas 
noguldījumu garantiju sistēmas. Ja šādos 
gadījumos šo sistēmu iesaistīšana netiktu 
nodrošināta, tas radītu nepamatotas 
priekšrocības attiecībā pret pārējiem 
kreditoriem, kas būtu pakļauti 
noregulējuma iestādes pilnvaru īstenošanai.

(43) Saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ] noguldītājiem, 
kuri tur noguldījumus, kas ir garantēti 
saskaņā ar noguldījumu garantiju sistēmu, 
nevajadzētu piemērot iekšējas 
rekapitalizācijas instrumentu. Tomēr 
noguldījumu garantiju sistēma veicina 
noregulēšanas procesa finansēšanu tādā 
mērā, kādā būtu bijis jāatlīdzina zaudējumi 
noguldītājiem. Iekšējās rekapitalizācijas 
pilnvaru īstenošana nodrošinātu to, ka 
noguldītājiem joprojām būtu piekļuve 
saviem noguldījumiem — tas ir galvenais 
iemesls, kāpēc ir izveidotas noguldījumu 
garantiju sistēmas. Ja šādos gadījumos šo 
sistēmu iesaistīšana netiktu nodrošināta, tas 
radītu nepamatotas priekšrocības attiecībā 
pret pārējiem kreditoriem, kas būtu 
pakļauti noregulējuma iestādes pilnvaru 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Noguldītājiem, kuri tur noguldījumus, 
kas ir garantēti saskaņā ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, nevajadzētu piemērot 
iekšējas rekapitalizācijas instrumentu. 
Tomēr noguldījumu garantiju sistēma
veicina noregulēšanas procesa 
finansēšanu tādā mērā, kādā būtu bijis 
jāatlīdzina zaudējumi noguldītājiem.
Iekšējās rekapitalizācijas pilnvaru 
īstenošana nodrošinātu to, ka noguldītājiem 
joprojām būtu piekļuve saviem 
noguldījumiem — tas ir galvenais iemesls, 
kāpēc ir izveidotas noguldījumu garantiju 

(43) Noguldītājiem, kuri tur noguldījumus, 
kas ir garantēti saskaņā ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, un noguldījumu 
garantiju sistēmai nevajadzētu piemērot 
iekšējas rekapitalizācijas instrumentu. 
Iekšējās rekapitalizācijas pilnvaru 
īstenošana nodrošinātu to, ka noguldītājiem 
joprojām būtu piekļuve saviem 
noguldījumiem.
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sistēmas. Ja šādos gadījumos šo sistēmu 
iesaistīšana netiktu nodrošināta, tas 
radītu nepamatotas priekšrocības attiecībā 
pret pārējiem kreditoriem, kas būtu 
pakļauti noregulējuma iestādes pilnvaru 
īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Nuno Melo

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Noguldītājiem, kuri tur noguldījumus,
kas ir garantēti saskaņā ar noguldījumu 
garantiju sistēmu, nevajadzētu piemērot 
iekšējas rekapitalizācijas instrumentu. 
Tomēr noguldījumu garantiju sistēma 
veicina noregulēšanas procesa finansēšanu 
tādā mērā, kādā būtu bijis jāatlīdzina 
zaudējumi noguldītājiem. Iekšējās 
rekapitalizācijas pilnvaru īstenošana 
nodrošinātu to, ka noguldītājiem joprojām 
būtu piekļuve saviem noguldījumiem —
tas ir galvenais iemesls, kāpēc ir izveidotas 
noguldījumu garantiju sistēmas. Ja šādos 
gadījumos šo sistēmu iesaistīšana netiktu 
nodrošināta, tas radītu nepamatotas 
priekšrocības attiecībā pret pārējiem 
kreditoriem, kas būtu pakļauti 
noregulējuma iestādes pilnvaru īstenošanai.

(43) Noguldītājiem, kuri tur noguldījumus
neatkarīgi no to veida vai vērtības,
nepiemēro iekšējas rekapitalizācijas 
instrumentu. Tomēr noguldījumu garantiju 
sistēma veicina noregulēšanas procesa 
finansēšanu tādā mērā, kādā būtu bijis 
jāatlīdzina zaudējumi noguldītājiem. 
Iekšējās rekapitalizācijas pilnvaru 
īstenošana nodrošinātu to, ka noguldītājiem 
joprojām būtu piekļuve saviem 
noguldījumiem — tas ir galvenais iemesls, 
kāpēc ir izveidotas noguldījumu garantiju 
sistēmas. Ja šādos gadījumos šo sistēmu 
iesaistīšana netiktu nodrošināta, tas radītu 
nepamatotas priekšrocības attiecībā pret 
pārējiem kreditoriem, kas būtu pakļauti 
noregulējuma iestādes pilnvaru īstenošanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 181
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai sloga sadali īstenotu starp (44) Lai sloga sadali īstenotu starp 
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akcionāriem un mazāk prioritārajiem 
kreditoriem, kā pieprasīts valsts atbalsta 
noteikumos, vienotajam noregulējuma 
mehānismam no dienas, kurā sāk piemērot 
šo regulu, pēc analoģijas būtu jāspēj 
piemērot iekšējas rekapitalizācijas 
instruments.

akcionāriem un mazāk prioritārajiem 
kreditoriem, kā pieprasīts valsts atbalsta 
noteikumos, vienotajam noregulējuma 
mehānismam no dienas, kurā sāk piemērot 
šo regulu, pēc analoģijas būtu jāspēj 
piemērot iekšējas rekapitalizācijas 
instruments visām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai sloga sadali īstenotu starp 
akcionāriem un mazāk prioritārajiem 
kreditoriem, kā pieprasīts valsts atbalsta 
noteikumos, vienotajam noregulējuma 
mehānismam no dienas, kurā sāk piemērot 
šo regulu, pēc analoģijas būtu jāspēj 
piemērot iekšējas rekapitalizācijas 
instruments.

(44) Lai sloga sadali īstenotu starp 
akcionāriem un mazāk prioritārajiem 
kreditoriem, kā pieprasīts valsts atbalsta 
noteikumos, vienotajam noregulējuma 
mehānismam no dienas, kurā sāk piemērot 
direktīvu (BRRD), pēc analoģijas būtu 
jāspēj piemērot iekšējas rekapitalizācijas 
instruments.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai izvairītos no tā, ka iestādes 
strukturē savas saistības tādā veidā, kas 
mazina iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti, Valdei būtu jāspēj 
noteikt, ka iestāžu rīcībā visu laiku būtu 
jābūt pašu kapitāla, subordinētā parāda un 
pirmās kārtas saistību kopsummai, uz ko 

(45) Lai izvairītos no tā, ka iestādes 
strukturē savas saistības tādā veidā, kas 
mazina iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti, Valdei būtu jāspēj 
noteikt, ka iestāžu rīcībā visu laiku būtu 
jābūt pašu kapitāla, subordinētā parāda un 
pirmās kārtas saistību kopsummai, uz ko 
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attiecas iekšējas rekapitalizācijas 
instruments un kuru nosaka kā kopējo 
iestādes saistību proporciju, kas nav 
uzskatāmi par pašu kapitālu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/201316 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 
26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES17.

attiecas iekšējas rekapitalizācijas 
instruments un kuru nosaka kā kopējo 
iestādes saistību proporciju, tostarp pašu 
kapitālu.

__________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūlija Regula (ES) 
Nr. 575/2013 par prudenciālajām 
prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un 
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 
OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīva 
2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu 
darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu 
brokeru sabiedrību prudenciālo 
uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 
2002/87/EK un atceļ Direktīvas 
2006/48/EK un 2006/49/EK, OV L 176, 
27.6.2013., 338. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai izvairītos no tā, ka iestādes 
strukturē savas saistības tādā veidā, kas 
mazina iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti, Valdei būtu jāspēj 
noteikt, ka iestāžu rīcībā visu laiku būtu 
jābūt pašu kapitāla, subordinētā parāda un 
pirmās kārtas saistību kopsummai, uz ko 
attiecas iekšējas rekapitalizācijas 
instruments un kuru nosaka kā kopējo 
iestādes saistību proporciju, kas nav 

(45) Lai izvairītos no tā, ka iestādes 
strukturē savas saistības tādā veidā, kas 
mazina iekšējas rekapitalizācijas 
instrumenta efektivitāti, Valdei būtu jāspēj 
noteikt, ka iestāžu rīcībā visu laiku būtu 
jābūt pašu kapitāla, subordinētā parāda un 
pirmās kārtas saistību kopsummai, uz ko 
attiecas iekšējas rekapitalizācijas 
instruments un kuru nosaka kā kopējo 
iestādes saistību proporciju, kas nav 
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uzskatāmi par pašu kapitālu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/201316 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 26. jūnija 
Direktīvu 2013/36/ES17.

uzskatāmi par pašu kapitālu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 575/201316 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 26. jūnija 
Direktīvu 2013/36/ES17 un kas jānosaka 
noregulējuma plānos.

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

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Labākā noregulējuma metode būtu 
jāizvēlas atkarībā no konkrētas lietas 
apstākļiem, un šajā nolūkā būtu jābūt 
pieejamiem visiem noregulējuma 
instrumentiem, kas noteikti Direktīvā [ ].

(46) Labāka noregulējuma metode būtu 
jāizvēlas atkarībā no konkrētas lietas 
apstākļiem, nediskriminējot nevienu no 
iesaistītajām vai neiesaistītajām 
dalībvalstīm vai dalībvalstu grupām, un 
šajā nolūkā būtu jābūt pieejamiem visiem 
noregulējuma instrumentiem, kas noteikti 
Banku sanācijas un noregulējuma 
direktīvā [ ], un piemērojamiem saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Direktīva [ ] ir piešķīrusi pilnvaras 
valsts noregulējuma iestādēm norakstīt un 
konvertēt kapitāla instrumentus, jo 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai var sakrist ar 
noregulējuma nosacījumiem, un šādā 
gadījumā ir jāveic novērtējums, vai vienīgi 
kapitāla instrumentu norakstīšana un 
konvertācija ir pietiekama, lai atjaunotu 
attiecīgās vienības finanšu stabilitāti, vai ir 
arī jāveic noregulējums. Parasti to 
izmantos noregulējuma kontekstā. 
Komisijai būtu jāaizstāj valsts 
noregulējuma iestādes arī šajā uzdevumā, 
un līdz ar to tai būtu jāpiešķir pilnvaras 
novērtēt, vai nosacījumi kapitāla 
instrumentu norakstīšanai un konvertācijai 
ir izpildīti, un nolemt, vai sākt iestādes 
noregulējumu, ja ir izpildīti arī 
noregulējuma nosacījumi.

(47) Direktīva [ ] ir piešķīrusi pilnvaras
valsts noregulējuma iestādēm norakstīt un 
konvertēt kapitāla instrumentus, jo 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai var sakrist ar 
noregulējuma nosacījumiem, un šādā 
gadījumā ir jāveic novērtējums, vai vienīgi 
kapitāla instrumentu norakstīšana un 
konvertācija ir pietiekama, lai atjaunotu 
attiecīgās vienības finanšu stabilitāti, vai ir 
arī jāveic noregulējums. Parasti to 
izmantos noregulējuma kontekstā. Valdei, 
Komisijai un Padomei būtu jāaizstāj valsts 
noregulējuma iestādes arī šajā uzdevumā, 
un līdz ar to tai būtu jāpiešķir pilnvaras 
novērtēt, vai nosacījumi kapitāla 
instrumentu norakstīšanai un konvertācijai 
ir izpildīti, un nolemt, vai sākt iestādes 
noregulējumu, ja ir izpildīti arī 
noregulējuma nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Direktīva [ ] ir piešķīrusi pilnvaras 
valsts noregulējuma iestādēm norakstīt un 
konvertēt kapitāla instrumentus, jo 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai var sakrist ar 
noregulējuma nosacījumiem, un šādā 

(47) Direktīva [ ] ir piešķīrusi pilnvaras 
valsts noregulējuma iestādēm norakstīt un 
konvertēt kapitāla instrumentus, jo 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai var sakrist ar 
noregulējuma nosacījumiem, un šādā 
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gadījumā ir jāveic novērtējums, vai vienīgi 
kapitāla instrumentu norakstīšana un 
konvertācija ir pietiekama, lai atjaunotu 
attiecīgās vienības finanšu stabilitāti, vai ir 
arī jāveic noregulējums. Parasti to 
izmantos noregulējuma kontekstā. 
Komisijai būtu jāaizstāj valsts 
noregulējuma iestādes arī šajā uzdevumā, 
un līdz ar to tai būtu jāpiešķir pilnvaras 
novērtēt, vai nosacījumi kapitāla 
instrumentu norakstīšanai un konvertācijai 
ir izpildīti, un nolemt, vai sākt iestādes 
noregulējumu, ja ir izpildīti arī 
noregulējuma nosacījumi.

gadījumā ir jāveic novērtējums, vai vienīgi 
kapitāla instrumentu norakstīšana un 
konvertācija ir pietiekama, lai atjaunotu 
attiecīgās vienības finanšu stabilitāti, vai ir 
arī jāveic noregulējums. Parasti to 
izmantos noregulējuma kontekstā. Valdei 
būtu jāaizstāj valsts noregulējuma iestādes 
arī šajā uzdevumā, un līdz ar to tai būtu 
jāpiešķir pilnvaras novērtēt, vai nosacījumi 
kapitāla instrumentu norakstīšanai un 
konvertācijai ir izpildīti, un nolemt, vai 
sākt iestādes noregulējumu, ja ir izpildīti 
arī noregulējuma nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Noregulējuma darbības efektivitāte un 
saskaņotība būtu jānodrošina arī visās 
iesaistītajās dalībvalstīs. Šajā nolūkā 
ārkārtas gadījumos un, ja valsts 
noregulējuma iestāde nav pavisam vai 
pietiekamā mērā piemērojusi Valdes 
lēmumu, Valdei būtu jābūt pilnvarotai 
nodot citai personai konkrētus 
noregulējamās iestādes aktīvus, tiesības 
vai saistības vai pieprasīt tādu parāda
instrumentu konvertāciju, kuru 
konvertācija noteiktos apstākļos ir 
noteikta līgumā. Būtu jāizslēdz jebkāda 
valsts noregulējuma iestāžu rīcība, kas 
ierobežotu vai ietekmētu Valdes pilnvaru 
vai funkciju īstenošanu.

(48) Noregulējuma darbības efektivitāte un 
saskaņotība būtu jānodrošina arī visās 
iesaistītajās dalībvalstīs. Šajā nolūkā 
ārkārtas gadījumos un, ja valsts 
noregulējuma iestāde nav pavisam vai 
pietiekamā mērā piemērojusi Valdes 
lēmumu, Valdei vajadzētu būt pilnvarotai 
to neievērot, lai nodrošinātu šāda lēmuma 
izpildi. Būtu jāizslēdz jebkāda valsts 
noregulējuma iestāžu rīcība, kas ierobežotu 
vai ietekmētu Valdes pilnvaru vai funkciju 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Piemērojot noregulējuma 
instrumentus un īstenojot noregulējuma 
pilnvaras, Valdei būtu jāinformē 
darbinieki un to pārstāvji un jāapspriežas 
ar tiem. Šajā saistībā attiecīgā gadījumā 
būtu jāņem vērā koplīgumi un citas 
sociālo partneru panāktās vienošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Tā kā Valde aizstāj iesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādes to 
noregulējuma lēmumos, Valdei būtu arī 
jāaizstāj minētās iestādes sadarbībā ar 
neiesaistītajām dalībvalstīm attiecībā uz 
noregulējuma funkcijām. Jo īpaši Valdei 
noregulējuma kolēģijās būtu jāpārstāv 
visas iestādes no iesaistītajām dalībvalstīm, 
tostarp iestādes no neiesaistītajām 
dalībvalstīm.

(50) Tā kā Valde atbalsta iesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādes to 
noregulējuma lēmumos, Valdei būtu arī 
jāsadarbojas ar minētajām iestādēm, lai 
sadarbotos ar neiesaistītajām dalībvalstīm 
attiecībā uz noregulējuma funkcijām. Jo 
īpaši Valdei noregulējuma kolēģijās būtu 
jāpārstāv visas iestādes no iesaistītajām 
dalībvalstīm, tostarp iestādes no 
neiesaistītajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Tā kā Valde aizstāj iesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādes to 
noregulējuma lēmumos, Valdei būtu arī 
jāaizstāj minētās iestādes sadarbībā ar 
neiesaistītajām dalībvalstīm attiecībā uz 
noregulējuma funkcijām. Jo īpaši Valdei 
noregulējuma kolēģijās būtu jāpārstāv
visas iestādes no iesaistītajām dalībvalstīm, 
tostarp iestādes no neiesaistītajām 
dalībvalstīm.

(50) Tā kā Valde aizstāj iesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādes to 
noregulējuma lēmumos, Valdei būtu arī 
jāaizstāj minētās iestādes sadarbībā ar 
neiesaistītajām dalībvalstīm attiecībā uz 
noregulējuma funkcijām. Jo īpaši Valdei 
noregulējuma kolēģijās būtu jāietver visas 
iestādes no iesaistītajām dalībvalstīm, 
tostarp iestādes no neiesaistītajām 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Tā kā daudzas iestādes darbojas ne 
tikai Savienībā, bet starptautiskā mērogā, 
efektīvā noregulējuma mehānismā ir 
jāizklāsta sadarbības principi ar attiecīgo 
trešo valstu iestādēm. Atbalsts trešo valstu 
iestādēm būtu jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvas [ ] 88. pantā noteikto tiesisko 
regulējumu. Tā kā Valdei būtu jābūt 
vienīgajai iestādei, kas ir pilnvarota 
noregulēt maksātnespējīgas bankas 
iesaistītajās dalībvalstīs, šajā nolūkā tai 
būtu jāpiešķir ekskluzīvas tiesības noslēgt 
nesaistošus sadarbības nolīgumus ar 
minētajām trešo valstu iestādēm iesaistīto 
dalībvalstu iestāžu vārdā.

(51) Tā kā daudzas iestādes darbojas ne 
tikai Savienībā, bet starptautiskā mērogā, 
efektīvā noregulējuma mehānismā ir 
jāizklāsta sadarbības principi ar attiecīgo 
trešo valstu iestādēm. Atbalsts trešo valstu 
iestādēm būtu jāsniedz saskaņā ar 
Direktīvas [ ] 88. pantā noteikto tiesisko 
regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju.

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Valde 
pieņem savus lēmumus, pamatojoties uz 
pilnībā precīzu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju.

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Valde 
pieņem savus lēmumus, pamatojoties uz 
pilnībā precīzu informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 195
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un 
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju.

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm, ļaujot visu pieejamo informāciju 
izmantot ECB un valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un 
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 

(52) Lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, 
Valdei būtu jābūt piemērotām 
izmeklēšanas pilnvarām. Tai būtu jāspēj 
pieprasīt visu nepieciešamo informāciju vai 
nu tieši, vai ar valsts noregulējuma iestāžu 
starpniecību un veikt izmeklēšanu un 
pārbaudes uz vietas, vajadzības gadījumā 
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sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un 
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju.

sadarbojoties ar valsts kompetentajām 
iestādēm. Noregulējuma kontekstā Valdei 
būtu iespējams veikt pārbaudes uz vietas, 
lai efektīvi uzraudzītu valsts iestāžu veikto 
īstenošanu un nodrošinātu, ka Komisija un 
Valde pieņem savus lēmumus, 
pamatojoties uz pilnībā precīzu 
informāciju. Ja valsts noregulējuma 
iestādei nav pieejami līdzekļi, lai 
nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, tai 
vajadzētu izmantot savas pilnvaras 
pieprasīt, lai vajadzīgo atbalstu sniedz 
citas valsts noregulējuma iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Procedūras saistībā ar informācijas 
apmaiņu starp Valdi, kompetentajām 
iestādēm un valsts noregulējuma iestādēm 
būtu jānosaka un jāīsteno, izmantojot 
saprašanās memorandu.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Lai nodrošinātu, ka Valdei ir pieeja 
visai svarīgajai informācijai, darba 
ņēmējiem nebūtu jādod iespēja atsaukties 
uz dienesta noslēpuma noteikumiem 
nolūkā neatklāt informāciju Valdei.

(53) Lai nodrošinātu, ka Valdei ir pieeja 
visai svarīgajai informācijai, darba 
ņēmējiem nebūtu jādod iespēja atsaukties 
uz dienesta noslēpuma noteikumiem 
nolūkā neatklāt informāciju Valdei. 
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Vienlaikus šādas informācijas atklāšanu 
Valdei nekādā gadījumā nevajadzētu 
uzskatīt par dienesta noslēpuma 
pārkāpšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai nodrošinātu to lēmumu, kas 
pieņemti vienotā noregulējuma mehānisma 
satvarā, ievērošanu, pārkāpuma gadījumā 
būtu jāpiemēro samērīgas un atturošas 
sankcijas. Valdei vajadzētu būt tiesībām 
sniegt norādes valsts noregulējuma 
iestādēm, lai piemērotu naudassodu vai 
periodiskus soda maksājumus 
uzņēmumiem par tās lēmumos noteikto 
pienākumu neizpildi. Lai nodrošinātu 
konsekventu, efektīvu un lietderīgu 
izpildes praksi, Valdei būtu jābūt tiesībām 
izdot valsts noregulējuma iestādēm 
paredzētas vadlīnijas par naudas sodu un 
soda maksājumu piemērošanu.

(54) Lai nodrošinātu to lēmumu, kas 
pieņemti vienotā noregulējuma mehānisma 
satvarā, ievērošanu, pārkāpuma gadījumā 
būtu jāpiemēro samērīgas un atturošas 
sankcijas. Valdei vajadzētu būt tiesībām 
piemērot naudas sodu vai periodiskus soda 
maksājumus uzņēmumiem par tās 
lēmumos noteikto pienākumu neizpildi. 
Minētos naudas sodus vai periodiskos 
soda maksājumus būtu jānosaka Valdei 
kopā ar kompetentajām iestādēm un 
Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Lai nodrošinātu lēmumu pilnīgu 
ievērošanu visā Savienībā, pārkāpumu 
gadījumā būtu jāpiemēro samērīgas un 
preventīvas sankcijas, un tās piemēro 
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vienādi visās dalībvalstīs. Šajā nolūkā 
administratīvo sankciju un juridisko 
sankciju piemērošanas sistēma būtu 
jāsaskaņo Savienības līmenī, lai 
nodrošinātu efektīvu atbilstību. Tādēļ 
pilnīga Eiropas mehānisma 
nodrošināšanas nolūkā būtu jānosaka 
kopīgi obligāti noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaskaņo obligātās prasības, ko visas dalībvalstis piemērotu pārkāpuma gadījumā. 
Finanšu iestādēm nevajadzētu būt iespējai izmantot dažu dalībvalstu pielaidīgākos režīmus.

Grozījums Nr. 201
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
54.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54b) Dalībvalstīm un Valdei būtu 
jānodrošina, ka jebkuras saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. (...) noteiktās sankcijas 
tiek publiskotas tikai tad, ja šāda 
publiskošana ir samērīga.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ja valsts noregulējuma iestāde 
pārkāpj vienotā noregulējuma mehānisma 
noteikumus, neizmantojot tai piešķirtās 
pilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
lai īstenotu valdes sniegtu norādījumu, 

svītrots
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attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums 
kompensēt jebkurus zaudējumus, kas 
radušies privātpersonām, attiecīgā 
gadījumā, noregulējamai vienībai vai 
grupai vai jebkuram minētās vienības vai 
grupas daļas kreditoram jebkurā 
dalībvalstī saskaņā ar tās judikatūru.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Būtu jānosaka atbilstīgi noteikumi, 
kas reglamentē Valdes budžetu, budžeta 
sagatavošanu, iekšējo noteikumu 
pieņemšanu, ar kuriem precizē tās 
budžeta izstrādi un izpildi, un pārskatu 
iekšējo un ārējo revīziju.

(56) Būtu jānosaka atbilstīgi noteikumi, 
kas reglamentē iekšējo noteikumu 
pieņemšanu, ar kuriem nosaka procedūru 
attiecībā uz Valdes budžeta izstrādi un 
īstenošanu, budžeta sagatavošanu,
uzraudzību un kontroli, ko Valde veic 
plenārsesijā vienu reizi ceturksnī, un 
pārskatu iekšējo un ārējo revīziju.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56a) Valdes plenārsesijā būtu jāpieņem 
arī gada darba programma un vienu reizi 
ceturksnī jāveic tās uzraudzība un 
kontrole, un vienu reizi ceturksnī jāsniedz 
atzinumi un/vai ieteikumi izpilddirektora 
ziņojuma projektā, kurā ietver iedaļu par 
noregulējuma darbībām un Valdes 
patlaban veiktajām noregulējuma 
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darbībām, kā arī iedaļu par 
finansiālajiem un administratīvajiem 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Ir jānodrošina, ka fonds ir pilnībā 
pieejams maksātnespējīgu iestāžu 
noregulējumam. Tādēļ fondu vajadzētu 
izmantot vienīgi noregulējuma instrumentu 
un pilnvaru efektīvas īstenošanas nolūkā. 
Turklāt tas būtu jāizmanto tikai saskaņā ar 
piemērojamajiem noregulējuma mērķiem 
un principiem. Līdz ar to Valdei būtu 
jānodrošina, ka jebkurus zaudējumus, 
izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentu 
izmantošanu, pirmām kārtām sedz 
noregulējamās iestādes akcionāri un
kreditori. Vienīgi, ja tiek izsmelti 
akcionāru un kreditoru resursi, zaudējumi, 
izmaksas vai citi izdevumi, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentiem, 
būtu jāsedz no fonda.

(58) Ir jānodrošina, ka fonds ir pilnībā 
pieejams maksātnespējīgu iestāžu 
noregulējumam. Tādēļ fondu vajadzētu 
izmantot vienīgi noregulējuma instrumentu 
un pilnvaru efektīvas īstenošanas nolūkā. 
Turklāt tas būtu jāizmanto tikai saskaņā ar 
piemērojamajiem noregulējuma mērķiem 
un principiem, pilnībā ievērojot Direktīvā
[BRRD] paredzētos noteikumus. Fondu 
nevajadzētu izmantot, lai tieši absorbētu 
kādas iestādes zaudējumus vai 
rekapitalizācijas nolūkā. Līdz ar to Valdei 
būtu jānodrošina, ka jebkurus zaudējumus, 
izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentu 
izmantošanu, pirmām kārtām sedz 
noregulējamās iestādes akcionāri un 
kreditori. Vienīgi, ja tiek izsmelti 
akcionāru un kreditoru resursi, zaudējumi, 
izmaksas vai citi izdevumi, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentiem, 
būtu jāsedz no fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
58. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Ir jānodrošina, ka fonds ir pilnībā 
pieejams maksātnespējīgu iestāžu 
noregulējumam. Tādēļ fondu vajadzētu 
izmantot vienīgi noregulējuma instrumentu 
un pilnvaru efektīvas īstenošanas nolūkā. 
Turklāt tas būtu jāizmanto tikai saskaņā ar 
piemērojamajiem noregulējuma mērķiem 
un principiem. Līdz ar to Valdei būtu 
jānodrošina, ka jebkurus zaudējumus, 
izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentu 
izmantošanu, pirmām kārtām sedz 
noregulējamās iestādes akcionāri un 
kreditori. Vienīgi, ja tiek izsmelti 
akcionāru un kreditoru resursi, zaudējumi, 
izmaksas vai citi izdevumi, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentiem, 
būtu jāsedz no fonda.

(58) Ir jānodrošina, ka fonds ir pilnībā 
pieejams maksātnespējīgu iestāžu 
noregulējumam. Tādēļ fondu vajadzētu 
izmantot vienīgi noregulējuma instrumentu 
un pilnvaru efektīvas īstenošanas nolūkā. 
Turklāt tas būtu jāizmanto tikai saskaņā ar 
piemērojamajiem noregulējuma mērķiem 
un principiem. Līdz ar to Valdei būtu 
jānodrošina, ka jebkurus zaudējumus, 
izmaksas vai citus izdevumus, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentu 
izmantošanu, pirmām kārtām sedz 
noregulējamās iestādes akcionāri un 
kreditori. Vienīgi, ja tiek izsmelti 
akcionāru un kreditoru resursi, zaudējumi, 
izmaksas vai citi izdevumi, kas radušies 
saistībā ar noregulējuma instrumentiem, 
būtu jāsedz no fonda attiecībā uz 
maksātnespējīgās bankas darbības daļu 
attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Tomēr ir lietderīgi izmantot fondu, 
kamēr nav izsmeltas visas kreditoru 
iespējas, noregulējuma procesā sākoties 
noguldījumu rekapitalizācijai. Vispārējā 
uzticēšanās banku sistēmai galvenokārt 
balstās uz iedzīvotāju pārliecību, ka viņu 
ietaupījumi būs drošībā un bez mazākā 
riska, pārvēršot tos noguldījumos ar 
attiecīgi zemu peļņu. Viena no banku 
svarīgākajām funkcijām nenoliedzami ir 
noguldījumu aizsardzība, un šaubas par 
noguldījumu drošību varētu izraisīt 
naudas līdzekļu masveida izņemšanu no 
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bankām, kas postoši ietekmētu finanšu 
stabilitāti. Tādējādi minēto noguldījumu 
aizsardzība noregulējuma procesā palīdz 
sasniegt noregulējuma mērķus un tādēļ tā 
ir īpašu pūļu vērta.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Ja iesaistītajā dalībvalstī ir noteiktas 
valsts banku nodevas, var rasties situācija, 
kad bankai ir jāiegulda gan valsts banku 
nodevā, gan SRM fondā. Minētā situācija 
būtu jānovērš tā, lai finanšu iestādēm 
nebūtu jāveic divkāršs ieguldījums.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Kredīts noregulējuma fondam būtu 
jāparedz, nodrošinot pilna apmēra 
Eiropas atbalstu, kas jebkurā brīdī var 
efektīvi apturēt “domino efektu” finanšu 
sistēmā. Minētais kredīts ļaus ekonomikas 
dalībniekiem pamatot savus lēmumus 
atbilstīgi katras finanšu iestādes 
stabilitātei, nevis to dalībvalstu iespējamo 
valsts risku, kurā atrodas dažādas 
iestādes. Nodrošinot šo kredīta 
pakalpojumu, beidzot tiks likvidēta saikne 
starp valsts kredīta risku un banku 
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sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai izvēlēties EFSM.

Grozījums Nr. 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Ja dalībvalstis krīzes novēršanas 
nolūkā jau piemēro banku nodevas, 
nodokļus vai noregulējuma ieguldījumus, 
tie būtu jāaizstāj ar ieguldījumiem fondā, 
lai izvairītos no divkāršiem maksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Lai nodrošinātu pienācīgu finanšu 
līdzekļu tūlītēju pieejamību šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem, būtu jāizveido 
aizdevumu mehānisms, vēlams, 
izmantojot Kopienas publisko 
instrumentu. Pilnīga finansējuma 
pieejamība ir būtiska, lai nodrošinātu 
visas sistēmas uzticamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Ja iesaistītās dalībvalstis jau ir 
izveidojušas valsts noregulējuma 
finansēšanas mehānismus, tām būtu 
jāspēj noteikt, ka valsts noregulējuma 
finansēšanas mehānismi izmanto 
pieejamos finanšu līdzekļus, kas iegūti no 
iestādēm iepriekš, iekasējot 
priekšiemaksas, lai kompensētu iestādēm 
to priekšiemaksas, kuras minētajām 
iestādēm būtu jāmaksā fondam. Šāda 
kompensēšana būtu jāveic, neskarot 
dalībvalstu saistības, kuras noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 94/18/EK18.

svītrots

__________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/18/EK, 
kas sakarā ar pienākumu publicēt 
prospektu groza Direktīvu 80/390/EEK, ar 
kuru koordinē prasības attiecībā uz to, kā 
sagatavo, pārbauda un izplata prospektus,
kas jāpublicē vērtspapīru iekļaušanai 
oficiālā biržas sarakstā. OV L 135, 
31.5.1994., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Ja iesaistītās dalībvalstis jau ir 
izveidojušas valsts noregulējuma 
finansēšanas mehānismus, tām būtu jāspēj 

(62) Ja iesaistītās dalībvalstis jau ir 
izveidojušas valsts noregulējuma 
finansēšanas mehānismus, līdzekļiem, kas 
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noteikt, ka valsts noregulējuma 
finansēšanas mehānismi izmanto 
pieejamos finanšu līdzekļus, kas iegūti no 
iestādēm iepriekš, iekasējot 
priekšiemaksas, lai kompensētu iestādēm 
to priekšiemaksas, kuras minētajām 
iestādēm būtu jāmaksā fondam. Šāda 
kompensēšana būtu jāveic, neskarot 
dalībvalstu saistības, kuras noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 94/18/EK18.

jau iegūti saskaņā ar minētajiem 
mehānismiem, vajadzētu būt 
pārvedamiem uz Vienoto noregulējuma 
fondu.

__________________
18 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 30. maija Direktīva 94/18/EK, 
kas sakarā ar pienākumu publicēt 
prospektu groza Direktīvu 80/390/EEK, ar 
kuru koordinē prasības attiecībā uz to, kā 
sagatavo, pārbauda un izplata prospektus, 
kas jāpublicē vērtspapīru iekļaušanai 
oficiālā biržas sarakstā. OV L 135, 
31.5.1994., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes.

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās, kas 
jānosaka Valdei, pamatojoties uz 
kompetentās iestādes priekšlikumu, būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes.

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes. Katrā dalībvalstī iemaksu 
apmēram jābūt vienādam ar procentuālo 
mērķapmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai noteiktu fondā veicamo 
iemaksu veidu un iemeslus, kādēļ ir 
jāmaksā iemaksas, veidu, kādā tiek 
aprēķināta iemaksu summa, un veidu, kādā 
tās ir jāiemaksā; precizētu reģistrācijas, 
grāmatvedības, ziņošanas pienākumus un 
citus pienākumus, lai nodrošinātu, ka 
iemaksas tiek maksātas pilnībā un laikus; 
noteiktu iemaksu sistēmu iestādēm, kurām 
ir piešķirta atļauja veikt darbību pēc tam, 
kad fonds ir sasniedzis finansējuma 
mērķapjomu; noteiktu kritērijus iemaksu 
sadalei laikā; noteiktu nosacījumus, kādos 
iemaksu maksājumus var veikt ātrāk; 
paredzētu kritērijus gada iemaksu 
noteikšanai; noteiktu pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, kādos 
iestādi daļēji vai pilnībā var atbrīvot no 

(66) Komisijai pēc Valdes priekšlikuma 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai 
noteiktu fondā veicamo iemaksu veidu un 
iemeslus, kādēļ ir jāmaksā iemaksas, veidu, 
kādā tiek aprēķināta iemaksu summa, un 
veidu, kādā tās ir jāiemaksā; precizētu 
reģistrācijas, grāmatvedības, ziņošanas 
pienākumus un citus pienākumus, lai 
nodrošinātu, ka iemaksas tiek maksātas 
pilnībā un laikus; noteiktu iemaksu sistēmu 
iestādēm, kurām ir piešķirta atļauja veikt 
darbību pēc tam, kad fonds ir sasniedzis 
finansējuma mērķapjomu; noteiktu 
kritērijus iemaksu sadalei laikā; noteiktu 
nosacījumus, kādos iemaksu maksājumus 
var veikt ātrāk vai vēlāk; paredzētu 
kritērijus gada iemaksu summas 
noteikšanai; noteiktu pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, kādos 
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priekšiemaksām, un pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, 
kādos iestādi var daļēji vai pilnībā atbrīvot 
no pēciemaksām.

iestādi daļēji vai pilnībā var atbrīvot no 
priekšiemaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
66. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai noteiktu fondā veicamo 
iemaksu veidu un iemeslus, kādēļ ir 
jāmaksā iemaksas, veidu, kādā tiek 
aprēķināta iemaksu summa, un veidu, kādā 
tās ir jāiemaksā; precizētu reģistrācijas, 
grāmatvedības, ziņošanas pienākumus un 
citus pienākumus, lai nodrošinātu, ka 
iemaksas tiek maksātas pilnībā un laikus; 
noteiktu iemaksu sistēmu iestādēm, kurām 
ir piešķirta atļauja veikt darbību pēc tam, 
kad fonds ir sasniedzis finansējuma 
mērķapjomu; noteiktu kritērijus iemaksu 
sadalei laikā; noteiktu nosacījumus, kādos 
iemaksu maksājumus var veikt ātrāk; 
paredzētu kritērijus gada iemaksu 
noteikšanai; noteiktu pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, kādos 
iestādi daļēji vai pilnībā var atbrīvot no 
priekšiemaksām, un pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, kādos 
iestādi var daļēji vai pilnībā atbrīvot no 
pēciemaksām.

(66) Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai noteiktu fondā veicamo 
iemaksu veidu un iemeslus, kādēļ ir 
jāmaksā iemaksas, veidu, kādā tiek
aprēķināta iemaksu summa, un veidu, kādā 
tās ir jāiemaksā; precizētu reģistrācijas, 
grāmatvedības, ziņošanas pienākumus un 
citus pienākumus, lai nodrošinātu, ka 
iemaksas tiek maksātas pilnībā un laikus; 
noteiktu iemaksu sistēmu iestādēm, kurām 
ir piešķirta atļauja veikt darbību pēc tam, 
kad fonds ir sasniedzis finansējuma 
mērķapjomu; noteiktu kritērijus iemaksu 
sadalei laikā; noteiktu nosacījumus, kādos 
iemaksu maksājumus var veikt ātrāk; 
paredzētu kritērijus gada iemaksu 
noteikšanai šajā regulā paredzētajās 
robežās; noteiktu pasākumus, lai precizētu 
apstākļus un nosacījumus, kādos iestādi 
daļēji vai pilnībā var atbrīvot no 
priekšiemaksām, un pasākumus, lai 
precizētu apstākļus un nosacījumus, kādos 
iestādi var daļēji vai pilnībā atbrīvot no 
pēciemaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
66.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(66a) Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, Komisijai un 
Valdei, pildot uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu, būtu jārīkojas atbilstīgi [BRRD] 
prasībām un deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. 
Komisijai un Valdei būtu arī jāievēro EBI 
norādes un ieteikumi saistībā ar [BRRD] 
un attiecīgā gadījumā visi EBI ieteikumi 
saistošās starpniecības laikā saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Lai saglabātu Valdes darba 
konfidencialitāti, Valdes locekļiem, Valdes 
darbiniekiem, tostarp darbiniekiem, kas 
strādā apmaiņas ietvaros no iesaistītajām 
dalībvalstīm vai ir no tām norīkoti ar mērķi 
veikt noregulējuma pienākumus, būtu 
jāpiemēro dienesta noslēpumu noteikumi, 
pat ja tiem vairs nav jāpilda savi 
pienākumi. Nolūkā veikt tai piešķirtos 
uzdevumus Valdei būtu jāatļauj, 
piemērojot nosacījumus, apmainīties ar 
informāciju ar valsts vai Savienības 
iestādēm un struktūrām.

(67) Lai saglabātu Valdes darba 
konfidencialitāti, Valdes locekļiem, Valdes 
darbiniekiem, tostarp darbiniekiem, kas 
strādā apmaiņas ietvaros no iesaistītajām 
dalībvalstīm vai ir no tām norīkoti ar mērķi 
veikt noregulējuma pienākumus, būtu 
jāpiemēro dienesta noslēpumu noteikumi, 
pat ja tiem vairs nav jāpilda savi 
pienākumi. Minētās prasības būtu 
jāpiemēro arī citām Valdes pilnvarotajām 
personām vai personām, ko valsts 
noregulējuma iestādes pilnvarojušas vai 
norīkojušas veikt pārbaudes uz vietas, un 
novērotājiem, kas uzaicināti piedalīties 
Valdes plenārsesijā vai izpildsesijā.
Nolūkā veikt tai piešķirtos uzdevumus 
Valdei būtu jāatļauj, piemērojot 
nosacījumus, apmainīties ar informāciju ar 
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valsts vai Savienības iestādēm un 
struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
68.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(68a) Ņemot vērā to, ka uz lēmumiem 
saskaņā ar šo regulu jāattiecina EBI 
saistošā starpniecība saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 19. pantu, šādiem 
lēmumiem jābūt saistošiem visiem 
iesaistītājiem dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot to, ka Komisijai jābūt iesaistītai vienotajā noregulējuma mehānismā, nav skaidrs, 
vai EBI kā aģentūra spēs piemērot saistošās starpniecības lēmumu Komisijai, kas ir ar 
Līgumu izveidota iestāde. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar šo regulu uz lēmumiem jāattiecina 
EBI saistošā starpniecība, ciktāl tā tiks noteikta BRRD, ir jāprecizē, ka šādi lēmumi ir saistoši 
ne vien neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm, bet arī Komisijai.

Grozījums Nr. 221
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Kamēr Valde nav pilnībā 
darbotiesspējīga, Komisijai būtu jābūt 
atbildīgai par sākotnējām darbībām, tostarp 
iemaksu iekasēšanu, kas ir nepieciešamas, 
lai segtu administratīvos izdevumus, un 
pagaidu izpilddirektora norīkošanu, lai 
Valdes vārdā pilnvarotu visus 

(69) Kamēr Valde nav pilnībā 
darbotiesspējīga, Komisijai būtu jābūt 
atbildīgai par sākotnējām darbībām, tostarp 
pirmo iemaksu iekasēšanu, kas ir 
nepieciešamas, lai segtu administratīvos 
izdevumus, un pagaidu izpilddirektora 
norīkošanu, lai Valdes vārdā pilnvarotu 
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nepieciešamos maksājumus. visus nepieciešamos maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
69. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(69) Kamēr Valde nav pilnībā 
darbotiesspējīga, Komisijai būtu jābūt 
atbildīgai par sākotnējām darbībām, tostarp 
iemaksu iekasēšanu, kas ir nepieciešamas, 
lai segtu administratīvos izdevumus, un 
pagaidu izpilddirektora norīkošanu, lai 
Valdes vārdā pilnvarotu visus 
nepieciešamos maksājumus.

(69) Kamēr Valde nav pilnībā 
darbotiesspējīga, valstu noregulējuma 
iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par 
sākotnējām darbībām, tostarp iemaksu 
iekasēšanu, kas ir nepieciešamas, lai segtu 
administratīvos izdevumus, un pagaidu 
izpilddirektora norīkošanu, lai Valdes 
vārdā pilnvarotu visus nepieciešamos 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
70. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, proti, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, brīvība veikt 
uzņēmējdarbību, tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, un tā 
ir jāīsteno saskaņā ar minētajām tiesībām 
un principiem.

(70) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, proti, tiesības uz 
personas datu aizsardzību, brīvība veikt 
uzņēmējdarbību, darba ņēmēju tiesības uz 
informāciju un apspriešanos uzņēmumā, 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu, un tā ir jāīsteno saskaņā ar 
minētajām tiesībām un principiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
71.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71a) Lai likvidētu saikni starp valstīm un
bankām un nodrošinātu vienotā 
noregulējuma mehānisma efektivitāti un
uzticamību, jo īpaši ņemot vērā to, ka
vienotais noregulējuma fonds netiek
pilnībā finansēts, ir svarīgi ieviest Eiropas 
publiskā aizdevuma mehānismu no brīža, 
kad stājas spēkā vienotais noregulējuma 
mehānisms. Visi aizdevumi no minētā 
aizdevumu mehānisma būtu jāatmaksā 
saskaņotā termiņā, izmantojot vienoto 
noregulējuma fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
71.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71a) Lai likvidētu saikni starp valsts 
parādu un bankām un nodrošinātu
vienotā noregulējuma mehānisma 
efektivitāti un uzticamību, jo īpaši ņemot 
vērā to, ka vienotais noregulējuma fonds
nav sasniedzis visu finansējuma apmēru, 
ir svarīgi ieviest kopīgu Kopienas
aizdevuma mehānismu (fiskālā atbalsta 
mehānisms) attiecībā uz iesaistītajām 
dalībvalstīm. Visus aizdevumus no minētā 
aizdevumu mehānisma būtu jāatmaksā 
saskaņotā termiņā, izmantojot vienoto 
noregulējuma fondu.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Komisija kopā ar Valdi un
iesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “fonds”).

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Valde, iesaistīto dalībvalstu 
noregulējuma iestādes un Komisija 
saistībā ar valsts atbalsta noteikumiem, 
izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “fonds”).

Or. en

Grozījums Nr. 227
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Komisija kopā ar Valdi un 
iesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “fonds”).

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Valde kopā ar Komisiju un 
iesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “fonds”).

Or. en

Grozījums Nr. 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Komisija kopā ar Valdi un 
iesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
vienots banku noregulējuma fonds
(turpmāk “fonds”).

Šos vienotos noteikumus un procedūru 
piemēro Komisija kopā ar Valdi un 
iesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm, izmantojot vienotu noregulējuma 
mehānismu, kuru izveido ar šo regulu. 
Vienoto noregulējuma mehānismu atbalsta 
centralizēti koordinēts valsts banku 
noregulējuma fondu tīkls (turpmāk 
“fonds”).

Or. en

Grozījums Nr. 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula ir piemērojama šādām
vienībām:

Šo regulu piemēro:

Or. en

Grozījums Nr. 230
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
iesaistītajās dalībvalstīs;

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
iesaistītajās dalībvalstīs un kuras tieši
uzrauga ECB saskaņā ar 4. pantu 
Padomes Regulā (ES) Nr. [ ], ar ko 
Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus 
uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu 
prudenciālās uzraudzības politiku;
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Or. en

Grozījums Nr. 231
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
iesaistītajās dalībvalstīs;

a) nozīmīgām kredītiestādēm saskaņā ar 
6. pantu Padomes Regulā (ES) 
Nr. .../2013, ar ko Eiropas Centrālajai 
bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar 
tādu kredītiestāžu prudenciālās 
uzraudzības politiku, kas veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs;

a) vienībām, kuru uzraudzība ir ECB tieša 
atbildība saskaņā ar VUM regulas 
6. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
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iesaistītajās dalībvalstīs; iesaistītajās dalībvalstīs un kuras tieši 
uzrauga, izmantojot vienoto uzraudzības 
mehānismu saskaņā ar 6. panta 4. punktu 
Padomes Regulā (ES) Nr. [ ], ar ko 
Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus 
uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu 
prudenciālās uzraudzības politiku;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Grozījums Nr. 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs;

a) kredītiestādēm, kuras tieši uzrauga 
Eiropas Centrālā Banka saskaņā ar 
6. panta 4. punktu Padomes Regulā (ES) 
Nr. [ ], ar ko Eiropas Centrālajai bankai 
uztic īpašus uzdevumus saistībā ar 
kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
iesaistītajās dalībvalstīs;

a) kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību 
iesaistītajās dalībvalstīs, ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mātesuzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību vienā no iesaistītājām 
dalībvalstīm, tai skaitā finanšu 
pārvaldītājsabiedrībām un jauktām 
finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kuru 
konsolidēto uzraudzību veic ECB saskaņā 
ar Padomes Regulas (ES) Nr. [ ], ar ko 
Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus 
uzdevumus saistībā ar politikas 
nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu 
prudenciālo uzraudzību, 4. panta 
1. punktu i) apakšpunktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja vien tās nav klasificētas kā mazāk 
nozīmīgas saskaņā ar 6. panta 4. punktu 
Padomes Regulā, ar ko Eiropas 
Centrālajai bankai uztic īpašus 
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uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu 
prudenciālās uzraudzības politiku (VUM);

Or. de

Grozījums Nr. 238
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo regulu nekāda rīcība vai 
politika nav tieši vai netieši diskriminējoša 
pret kādu dalībvalsti vai dalībvalstu grupu 
kā banku pakalpojumu vai jebkādu citu 
pakalpojumu sniegšanas vietu jebkurā 
valūtā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu nepiemēro attīstības bankām.

Or. de

Grozījums Nr. 240
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
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Saskaņā ar šo regulu Vienotā 
noregulējuma valde pēc savas iniciatīvas 
var sniegt norādījumus jebkurai
kredītiestādei iesaistītajā dalībvalstī, ja tā 
uzskata, ka šīs kredītiestādes bankrots var 
nopietni ietekmēt finanšu stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Sadarbība SRM ietvaros

1. Komisija, Valde un valsts noregulējuma 
iestādes veic savus uzdevumus vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros 
atbilstīgi savām kompetences jomām 
saskaņā ar BRRD un šīs regulas 
noteikumiem.
2. Uz Komisiju, Valdi un valsts 
noregulējuma iestādēm attiecas lojālas 
sadarbības pienākums, informācijas 
apmaiņas un saskaņotu noregulējuma 
darbību konverģences pienākums.
3. Komisija uzrauga mehānisma darbību, 
pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem 
pienākumiem un procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
1. Komisija, Valde un valsts noregulējuma 
iestādes veic savus uzdevumus vienotā 
noregulējuma mehānisma ietvaros 
atbilstīgi savām kompetences jomām 
saskaņā ar BRRD un šīs regulas 
noteikumiem.
2. Uz Komisiju, Valdi un valsts 
noregulējuma iestādēm attiecas lojālas 
sadarbības pienākums, informācijas 
apmaiņas un saskaņotu noregulējuma 
darbību konverģences pienākums.
3. Komisija uzrauga mehānisma darbību, 
pamatojoties uz šajā regulā noteiktajiem 
pienākumiem un procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas nolūkā ir piemērojamas 
definīcijas, kas noteiktas Direktīvas [ ] 
2. pantā un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas
2013/36/ES 3. pantā19. Turklāt ir 
piemērojamas šādas definīcijas:

Šīs regulas nolūkā ir piemērojamas 
definīcijas, kas noteiktas Direktīvas [ ] 
2. pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija Direktīvas
2013/36/ES 3. pantā19 un Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punktā. Turklāt ir 
piemērojamas šādas definīcijas:

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā noteikts, ka ir piemērojamas BRRD, CRD4 un CRR noteiktās definīcijas, kā arī 
papildu definīcijas, kas noteiktas šajā pantā. Tādēļ definīciju dublēšana šajā pantā ir 
nevajadzīgi nesaderīga ar šo punktu.
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Grozījums Nr. 244
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) “ECB” ir Eiropas Centrālās bankas 
Uzraudzības valde, kā noteikts Padomes 
Regulā (ES) Nr. [ ];

Or. en

Grozījums Nr. 245
Sławomir Nitras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “valsts noregulējuma iestāde” ir iestāde, 
ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 
Direktīvas [ ] 3. pantu;

2) “valsts noregulējuma iestāde” ir iestāde, 
ko iesaistītā dalībvalsts noteikusi saskaņā 
ar Direktīvas [ ] 3. pantu;

Or. en

Pamatojums

Valsts noregulējuma iestādes definīcijai būtu jāattiecas tikai uz iestādi, ko noteikusi iesaistītā 
dalībvalsts, un tai arī jābūt atbilstošai VUM regulā piemērotajai pieejai.

Grozījums Nr. 246
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “Valde” ir vienotā noregulējuma 
mehānisma Noregulējuma valde, kā 
noteikts šīs regulas 38. un 39. pantā;
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Or. en

Grozījums Nr. 247
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “grupas līmeņa noregulējuma iestāde” 
ir valsts noregulējuma iestāde iesaistītajā 
dalībvalstī, kurā iestāde vai 
mātesuzņēmums, uz kuru attiecas 
konsolidētā uzraudzība, veic 
uzņēmējdarbību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 248
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā 
definēts Regulas (ES) Nr. 575/201320

4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir 
ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā 
definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013
4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā, uz 
kuru attiecas sākotnējā kapitāla prasības, 
kas noteiktas minētās regulas 9. pantā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 250
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “finanšu iestāde” ir finanšu iestāde, kā 
definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 
4. panta 1. punkta 26) apakšpunktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 251
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “mātesuzņēmums” ir 
mātesuzņēmums, kā definēts Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
15) apakšpunktā, tostarp iestāde, finanšu 
pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu 
pārvaldītājsabiedrība;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 252
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “noregulējamā iestāde” ir 2. pantā 
minētā vienība, attiecībā uz kuru tiek 
veikta noregulējuma darbība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 253
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “iestāde” ir kredītiestāde vai 
ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz kuru 
attiecas konsolidētā uzraudzība saskaņā 
ar 2. panta c) punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) “grupa” ir mātesuzņēmums un tā 
meitasuzņēmumi, kuri ir 2. pantā minētās 
vienības;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 255
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “meitasuzņēmums” ir 
meitasuzņēmums saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
16) apakšpunktā sniegto definīciju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 256
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15) “uzņēmuma pārdošanas instruments” 
ir noregulējuma kritērijiem atbilstīgas 
iestādes īpašumtiesību instrumentu vai 
aktīvu, tiesību vai saistību pārvešana 
pircējam, kas nav pagaidu iestāde;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 257
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) “pagaidu iestādes instruments” ir 
noregulējuma kritērijiem atbilstīgas 

svītrots
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iestādes aktīvu, tiesību vai saistību 
pārvešana pagaidu iestādei;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) “aktīvu nodalīšanas instruments” ir 
noregulējuma kritērijiem atbilstīgas 
iestādes aktīvu un tiesību pārvešana 
aktīvu pārvaldības struktūrai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 259
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “iekšējās rekapitalizācijas 
instruments” ir norakstīšanas un 
konvertācijas pilnvaras attiecībā uz 
noregulējamās iestādes saistībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 260
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)



AM\1006888LV.doc 107/172 PE521.747v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a) Komisija, Valde un neiesaistīto 
dalībvalstu noregulējuma iestādes un 
kompetentās iestādes noslēdz saprašanās 
memorandu, kurā vispārīgi izklāstīta 
savstarpējā sadarbība, pildot pienākumus 
saskaņā ar [BRRD]; saprašanās 
memorandā cita starpā precizē 
apspriešanos saistībā ar Komisijas un 
Valdes lēmumiem, kas skar filiāles vai
meitasuzņēmumus, kuri veic 
uzņēmējdarbību neiesaistītajā dalībvalstī 
un kuru mātesuzņēmumi veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī; 
memorandu regulāri pārskata;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20a) “kritiskais lielums” ir 2. pantā 
minētās vienības lielums vai savstarpējā 
saistība, kas sasniedz tādu līmeni, ka 
krīzes laikā nav iespējams nodrošināt 
pienācīgu noregulējumu, jo jebkura 
noregulējuma darbība vai pienācīga 
maksātnespējas procedūra radītu būtiskus 
ekonomikas traucējumus un tādējādi 
valsts glābšana un zaudējumu 
socializēšana kļūtu neizbēgama;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Wolf Klinz
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Valde 
īsteno uzdevumus vai pilnvaras, kuras 
saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno iesaistītās 
dalībvalsts valsts noregulējuma iestādei, 
Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgās valsts noregulējuma iestādes 
koordinatoru vai pārrobežu grupas 
noregulējuma gadījumā — par 
attiecīgajām grupas valsts noregulējuma 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija 
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Valde 
īsteno uzdevumus vai pilnvaras, kuras 
saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno iesaistītās 
dalībvalsts valsts noregulējuma iestādei, 
Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā 
— par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Valde 
īsteno uzdevumus vai pilnvaras, kuras 
saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno iesaistītās 
dalībvalsts valsts noregulējuma iestādei, 
Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā 
— par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija 
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Neskarot šīs regulas 2. pantu, ja, 
pamatojoties uz šo regulu, Komisija vai 
Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā 
— par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija 
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Neskarot šīs regulas 2. pantu, Komisija 
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā 
— par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, rīkojoties kā valsts 
noregulējuma iestāde, attiecīgā gadījumā 
rīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
pilnvarojumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 268
Werner Langen

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, rīkojoties kā valsts 
noregulējuma iestāde, attiecīgā gadījumā 
rīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
pilnvarojumu.

2. Valde rīkojas atbilstīgi pilnvarām, kas 
tai piešķirtas saskaņā ar šo regulu.

Or. de
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Grozījums Nr. 269
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, rīkojoties kā valsts 
noregulējuma iestāde, attiecīgā gadījumā
rīkojas, pamatojoties uz Komisijas 
pilnvarojumu.

2. Valde rīkojas, pamatojoties uz un 
saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ]. Darbības, ko 
veic saskaņā ar šo regulu, nedrīkst būt 
diskriminējošas attiecībā pret 
neiesaistītajām dalībvalstīm vai tajās 
esošajām vienībām vai pasliktināt to 
stāvokli salīdzinājumā ar to, kāds tas 
būtu, ja darbības būtu veiktas tikai 
saskaņā ar Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvu [ ].

Or. en

Grozījums Nr. 270
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, rīkojoties kā valsts noregulējuma 
iestāde, attiecīgā gadījumā rīkojas, 
pamatojoties uz Komisijas pilnvarojumu.

2. Valde, rīkojoties kā valsts noregulējuma 
iestāde, attiecīgā gadījumā rīkojas, 
apspriežoties ar Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, rīkojoties kā valsts noregulējuma 2. Valde, rīkojoties kā valsts noregulējuma 
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iestāde, attiecīgā gadījumā rīkojas, 
pamatojoties uz Komisijas pilnvarojumu.

iestāde, attiecīgā gadījumā rīkojas, 
pamatojoties uz valsts noregulējuma 
iestāžu pilnvarojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievērojot šīs regulas noteikumus, 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādes rīkojas, pamatojoties uz un 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
noteikumiem, kuri saskaņoti ar Direktīvu [ 
].

3. Ievērojot šīs regulas noteikumus, kā 
minēts 2. pantā, iesaistītās dalībvalsts 
valsts noregulējuma iestādes rīkojas, 
pamatojoties uz un saskaņā ar attiecīgajiem 
valsts noteikumiem, kuri saskaņoti ar 
Direktīvu [ ].

Or. en

Grozījums Nr. 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievērojot šīs regulas noteikumus, 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādes rīkojas, pamatojoties uz un 
saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
noteikumiem, kuri saskaņoti ar Direktīvu [ 
].

3. Ievērojot šīs regulas noteikumus, kā 
minēts 2. pantā, iesaistītās dalībvalsts 
valsts noregulējuma iestādes rīkojas, 
pamatojoties uz un saskaņā ar attiecīgajiem 
valsts noteikumiem, kuri saskaņoti ar 
Direktīvu [ ].

Or. en

Grozījums Nr. 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts noregulējuma iestāde informē 
Komisiju un Valdi par pasākumiem, kas 
veikti vai kurus tā plāno veikt saskaņā ar 
šā panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts noregulējuma iestāde informē 
Komisiju un Valdi par pasākumiem, kas 
veikti vai kurus tā plāno veikt saskaņā ar 
šā panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Atbilstība [BRRD]

Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, 
pildot pienākumus, kas noteikti šajā 
regulā, Komisija un Valde:
a) rīkojas saskaņā ar [BRRD] 
paredzētajām prasībām un visiem 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
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ar šo direktīvu;
b) rīkojas saskaņā ar visiem EBI 
lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 19. panta 3. punktam 
saskaņā ar attiecīgajiem [BRRD] 
noteikumiem, ja Komisija vai Valde (kas
ir iespējams) piedalās starpniecībā, un
c) ievēro visas norādes un ieteikumus, ko 
EBI pieņēmusi, pamatojoties uz Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 16. pantu un saskaņā 
ar attiecīgajiem [BRRD] noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to pilsonību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

1. Neviena Valdes vai valsts noregulējuma 
iestādes rīcība, priekšlikums vai 
rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to valstspiederību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
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vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to pilsonību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
kredītiestādēm, noguldījumu turētājiem, 
ieguldītājiem vai citiem kreditoriem, kuri 
veic uzņēmējdarbību Savienībā, 
pamatojoties uz to valstspiederību vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pantu „Vispārēji principi” būtu jāievēro, ka Komisija ir atbildīga arī par iekšējo 
tirgu, tādējādi nediskriminācijas princips būtu jāpiemēro neatkarīgi no kredītiestādes
reģistrācijas vietas, neņemot vērā to, vai tā ir iesaistītajā vai neiesaistītajā dalībvalstī.
Tādējādi šis precizējums saskaņo attieksmi pret kredītiestādēm un nediskrimināciju pret 
noguldītājiem, ieguldītājiem un citiem kreditoriem.

Grozījums Nr. 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to pilsonību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā vai 
vienībām, kas veic uzņēmējdarbību 
neiesaistītajās dalībvalstīs, noguldījumu 
turētājiem, ieguldītājiem vai citiem 
kreditoriem, kuri veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, pamatojoties uz to 
valstspiederību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to pilsonību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

1. Neviena Valdes, Komisijas, Padomes
vai valsts noregulējuma iestādes rīcība, 
priekšlikums vai rīcībpolitika nav 
diskriminējoša pret vienībām, kuras 
minētas 2. pantā, noguldījumu turētājiem, 
ieguldītājiem vai citiem kreditoriem, kuri 
veic uzņēmējdarbību Savienībā, 
pamatojoties uz to valstspiederību vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to pilsonību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

1. Neviena Valdes, Komisijas vai valsts 
noregulējuma iestādes rīcība, priekšlikums 
vai rīcībpolitika nav diskriminējoša pret 
vienībām, kuras minētas 2. pantā, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties uz 
to valstspiederību, valūtu vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uz Valdi attiecas turpmāk minētie 
vispārējie principi. Valde:
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a) rīkojas neatkarīgi;
b) skaidri nošķir uzraudzības pilnvaras no 
noregulējuma pilnvarām;
c) ir pietiekami kompetenta banku 
pārstrukturēšanas un maksātnespējas 
jautājumā;
d) spēj risināt jautājumus, kas skar lielas 
banku grupas;
e) spēj rīkoties ātri un neatkarīgi;
f) nodrošina, lai tiktu pienācīgi ņemta 
vērā valsts finansiālā stabilitāte, Eiropas 
Savienības finansiālā stabilitāte un 
iekšējā tirgus stabilitāte, un
g) ir pārskatatbildīga Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Sławomir Nitras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valde, Komisija vai valsts 
noregulējuma iestāde visas darbības, 
priekšlikumus vai politiku vienotā
noregulējuma mehānisma ietvaros īsteno 
ar mērķi veicināt finanšu sistēmas
stabilitāti ES un katrā iesaistītajā ES
dalībvalstī, pilnībā ievērojot un pildot 
pienākumu saglabāt iekšējā tirgus 
vienotību un integritāti, lai novērstu
iesaistīto dalībvalstu izmaksu nesamērīgu
palielināšanos tā, lai izmaksas būtu
lielākas nekā tad, ja iestādei veic 
noregulējumu ārpus vienotā
noregulējuma mehānisma.

Or. en
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Pamatojums

Tekstā jāietver vispārējs princips „nepasliktināt valsts stāvokli” un vispārēja diskriminācijas 
aizlieguma klauzula (aizsargājot visas dalībvalstis), kā tas ir VUM regulas 1. pantā.

Grozījums Nr. 284
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto vai 
neiesaistīto dalībvalsti un jo īpaši, 
pieņemot lēmumus, kas attiecas uz grupām, 
kuras veic uzņēmējdarbību divās vai vairāk 
iesaistītajās dalībvalstīs, Valde pienācīgi 
apsver visus šos faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Valde pienācīgi apsver visus šos faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 286
Sławomir Nitras
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās un
neiesaistītajās dalībvalstīs, Valde un 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

Or. en

Pamatojums

Šim punktam būtu jāattiecas arī uz Noregulējuma valdi un būtu jāpiemēro arī gadījumos, kad
lēmumi vai rīcība ietekmēs vairāk nekā vienu dalībvalsti, tostarp neiesaistīto dalībvalsti. Būtu 
jāņem vērā tas, ka SRM ietvaros veiktajām noregulējuma darbībām var būt daudzpusīga 
ietekme uz banku sistēmām un finanšu tirgu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 287
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu dalībvalsti un jo 
īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas uz 
grupām, kuras veic uzņēmējdarbību divās 
vai vairāk dalībvalstīs, Komisija un Valde
pienācīgi apsver visus šos faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 288
Diogo Feio
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija un Valde pienācīgi apsver visus 
šos faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 289
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iesaistīto dalībvalstu intereses, kurās 
grupa veic darbību, un jo īpaši jebkura 
lēmuma vai darbības, vai bezdarbības 
ietekmi uz finanšu stabilitāti, ekonomiku, 
noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

a) dalībvalstu intereses, kurās grupa veic 
darbību, un jo īpaši jebkura lēmuma vai 
darbības, vai bezdarbības ietekmi uz 
finanšu stabilitāti, ekonomiku, 
noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iesaistīto dalībvalstu intereses, kurās 
grupa veic darbību, un jo īpaši jebkura 
lēmuma vai darbības, vai bezdarbības 
ietekmi uz finanšu stabilitāti, ekonomiku, 

a) dalībvalstu intereses, kurās grupa veic 
darbību, un jo īpaši jebkura lēmuma vai 
darbības, vai bezdarbības ietekmi uz 
finanšu stabilitāti, ekonomiku, 
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noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iesaistīto dalībvalstu intereses, kurās 
grupa veic darbību, un jo īpaši jebkura 
lēmuma vai darbības, vai bezdarbības 
ietekmi uz finanšu stabilitāti, ekonomiku, 
noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

a) iesaistīto dalībvalstu intereses, kurās 
grupa veic darbību, un jo īpaši jebkura 
lēmuma vai darbības, vai bezdarbības 
ietekmi uz finanšu stabilitāti, ekonomiku, 
tostarp nodarbinātības līmeni, 
noguldījumu garantiju sistēmu vai 
ieguldītāju kompensācijas sistēmu jebkurā 
no šīm dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķi līdzsvarot dažādo iesaistīto 
dalībvalstu intereses un izvairīties no kādas 
iesaistītās dalībvalsts netaisnīgas interešu 
aizskaršanas vai netaisnīgas interešu 
aizsardzības;

b) mērķi līdzsvarot dažādo iesaistīto 
dalībvalstu intereses un izvairīties no kādas 
dalībvalsts netaisnīgas interešu 
aizskaršanas vai netaisnīgas interešu 
aizsardzības vai neiesaistītās dalībvalsts 
netaisnīgas interešu aizskaršanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz citam tādas grupas daļām, 
kurai piederīga vienība, kas minēta 
2. pantā, ir pakļauta noregulējumam;

c) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz citam tādas grupas daļām,
kurai piederīga kredītiestāde, ir pakļauta 
noregulējumam;

Or. en

Pamatojums

Tēma un pamatojums ir līdzīgi kā 6. panta 1. punktā, tomēr jāņem vērā arī tas, ka saskaņā ar 
pareizo numerāciju, šim vajadzētu būt d) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 294
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) grupas intereses kopumā, pilnībā 
ievērojot tās uzņēmējdarbības modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nepieciešamību izvairīties no 2. pantā 
minēto vienību kreditoriem radīto izmaksu 
nesamērīga pieauguma apmērā, kas būtu 
lielāks nekā tas, kas tiem būtu radies, ja tās 

d) nepieciešamību izvairīties no 
kreditoriem radīto izmaksu nesamērīga 
pieauguma apmērā, kas būtu lielāks nekā 
tas, kas tiem būtu radies, ja tās būtu 
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būtu noregulētas saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām;

noregulētas saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot noregulējuma pilnvaras saskaņā
ar Direktīvas [BRRD] noteikumiem, ir 
jānodrošina, ka visus zaudējumus, 
izmaksas un citus izdevumus sedz
noregulējamās iestādes akcionāri un 
kreditori, pirms tiek izmantots fonds, lai 
atbalstītu noregulējuma instrumentu un 
pilnvaru efektīvu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) lēmumus, kas jāpieņem saskaņā ar 
LESD 107. pantu un kas minēti 16. panta 
10. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iekšējā tirgus intereses kopumā;

Or. en

Pamatojums

Līdzīgs precizējums kā 6. panta 1. punktā, lai stiprinātu Komisijas apņemšanos saskaņā ar 
Līgumu.

Grozījums Nr. 299
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vai iesaistītā dalībvalsts ir vienotās 
valūtas dalībniece vai nav un vai tādēļ 
konkrētos gadījumos varētu būt vajadzīga 
diferencēta pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Valde līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem, bet vienmēr 
neatkarīgi no labvēlīgas nostājas, 
priekšrocību vai kaitējuma principiem, 
kādi var būt starp dalībvalstīm, atrašanās 
vietu vai valūtu.

Or. en
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Grozījums Nr. 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Valde līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Komisija un Valde līdzsvaro 2. punktā 
minētos faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Komisija un Valde līdzsvaro 2. punktā 
minētos faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 304
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Valde un Komisija līdzsvaro 2. punktā 
minētos faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt finansiālo atbalstu no publiskā 
sektora līdzekļiem, ja vien dalībvalsts nav 
to apstiprinājusi saskaņā ar savām valsts 
budžeta procedūrām. Dalībvalstis ievieš 
procedūru, kurā piecu dienu laikā pēc 
tam, kad Valde vai Komisija ir iesniegusi 
apstiprinājuma pieprasījumu, tiek 
pieņemts lēmums par apstiprināšanu. Ja 
dalībvalsts nav piekritusi sniegt šo 
atbalstu, tā iepriekšminētajā termiņā 
iesniedz priekšlikumu vienības un 
attiecīgā gadījumā grupas likvidācijai par 
minimālām izmaksām. Ja Valde uzskata, 
ka iesniegtais alternatīvais priekšlikums 
nav saskaņā ar šo regulu, piemēro valsts 
tiesību aktus maksātnespējas jomā.

Or. nl
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Grozījums Nr. 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt finansiālo atbalstu no publiskā 
sektora līdzekļiem, ja vien dalībvalsts 
saskaņā ar savām valsts budžeta 
procedūrām, nav apstiprinājusi atbalsta 
sniegšanu. Dalībvalsts ievieš procedūru, 
kurā [2 dienu] laikā pēc tam, kad Valde 
vai Komisija ir iesniegusi apstiprinājuma 
pieprasījumu, tiek pieņemts lēmums par 
apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai teksts būtu juridiski pamatots, tiesību aktā ir jāievēro dalībvalstu budžeta neatkarība un 
to budžeta procedūras. Šajā grozījumā līdzsvarotas šīs tiesiskās un demokrātiskās vajadzības, 
noregulējuma gadījumā nosakot īsu termiņu.

Grozījums Nr. 307
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem, ja vien līdz 
Eiropas valsts atbalsta mehānisma 
ieviešanai dalībvalsts nav apstiprinājusi 
ārkārtas finansiālā atbalsta no publiskā 
sektora līdzekļiem sniegšanu, jo nav bijusi 
cita lētāka alternatīva finanšu stabilitātes 
saglabāšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 308
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt atbalstu noregulējuma darbībām no 
publiskā sektora līdzekļiem. Neviens 
Valdes lēmums, kas paredz fondam 
iespēju aizņemties, nestājas spēkā pirms 
visas iesaistītās dalībvalstis ir 
informējušas ģenerālsekretāru par 
piemērojamo valsts procedūru 
pabeigšanu.

Or. en

Pamatojums

BRRD 2. panta 26. punktā definīcija „ārkārtas finansiālais atbalsts no publiskā sektora 
līdzekļiem” ir valsts atbalsts (izņemot privātā sektora finansēšanas pasākumu vai 
noguldījumu garantiju sistēmu izmantošanu) LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, lai 
saglabātu vai atjaunotu iestādes vai grupas dzīvotspēju, likviditāti vai maksātspēju.

Grozījums Nr. 309
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm, visām kopā vai 
katrai atsevišķi, netiek pieprasīts sniegt 
finansiālo atbalstu no publiskā sektora 
līdzekļiem vai traucēt zaudējumu 
sadalīšanai starp iesaistītajām un 
neiesaistītajām dalībvalstīm.
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Or. en

Grozījums Nr. 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

4. Ne ar vienu Valdes lēmumu dalībvalstīm 
netiek pieprasīts sniegt ārkārtas finansiālo 
atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piemērojot šo regulu, visas attiecīgās 
iestādes ņem vērā proporcionalitātes 
principu. Proporcionalitātes princips jo 
īpaši nozīmē ietekmi, kādu varētu izraisīt 
iestādes maksātnespēja saistībā ar šīs 
iestādes uzņēmējdarbības veidu, akciju 
kapitāla struktūru, juridisko formu, riska 
profilu, savstarpējo saistību ar citām 
iestādēm vai saistībā ar finanšu sistēmu 
kopumā, šīs iestādes darbības jomu un 
sarežģītību un dalību institucionālās 
aizsardzības shēmā Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta 
izpratnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 312
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai tiktu ievērotas tiesības veikt 
uzņēmējdarbību, kā noteikts Pamattiesību 
hartas 16. pantā, Valdes rīcības brīvība ir 
ierobežota ar tiesībām veikt vienīgi to, kas 
ir vajadzīgs iestādes struktūras un darbību 
vienkāršošanai, vienīgi nolūkā palielināt 
tās noregulējamību. Turklāt visiem šajā 
nolūkā veiktajiem pasākumiem jāatbilst 
Savienības tiesību aktiem. Pasākumi 
nedrīkst būt tieši vai netieši diskriminējoši 
valstspiederības dēļ, un tie jāpamato ar 
primāro apsvērumu, ka tie ir veikti 
vispārējās sabiedrības interesēs, lai 
nodrošinātu finanšu stabilitāti. Lai 
noteiktu, vai darbība ir veikta vispārējās 
sabiedrības interesēs, Valde, kura 
darbojas vispārējās sabiedrības interesēs, 
spēj sasniegt noregulējuma mērķus, 
nesaskaroties ar šķēršļiem, kas kavē 
piemērot noregulējuma instrumentus vai 
izmantot tai piešķirtās pilnvaras. Turklāt 
tā veic tikai tādas darbības, kas vajadzīgas 
mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Sławomir Nitras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja kāds lēmums vai noregulējuma 
darbība, kas veikta SRM ietvaros, kādā 
posmā ietver dalībvalsts ārkārtas 
finansiālo atbalstu no publiskā sektora 
līdzekļiem, priekšnosacījums šādas 
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darbības piemērošanai ir dalībvalsts 
piekrišana. Ja dalībvalsts nepiekrīt, šajā 
gadījumā piemēro valsts tiesību aktus 
maksātnespējas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar šo regulu neviena 
Komisijas, Valdes vai valsts noregulējuma 
iestādes rīcība, priekšlikums, lēmums vai 
politika nav tieši vai netieši diskriminējoša 
pret kādu no dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām kā banku pakalpojumu vai 
finanšu pakalpojumu sniegšanas vietu, 
noguldījumu turētājiem, ieguldītājiem vai 
citiem kreditoriem, kuri veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, pamatojoties 
uz to valstspiederību vai uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lai izpildītu pienākumus, kuri šajā
regulā noteikti Komisijai un Valdei, 
Komisija un Valde piemēro visus 
attiecīgos Savienības tiesību aktus un, ja 
Savienības tiesību aktus veido direktīvas, 
valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē 
minētās direktīvas.
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Šajā nolūkā Komisija un Valde pieņem 
lēmumus, ievērojot visus attiecīgos 
Savienības tiesību aktus un jo īpaši visus 
leģislatīvos un neleģislatīvos aktus, 
tostarp tos, kuri minēti LESD 290. un 
291. pantā. Uz tām jo īpaši attiecas 
saistoši regulatīvie un īstenošanas 
tehniskie standarti, kurus izstrādājusi EBI 
un pieņēmusi Komisija saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–
15. pantu, kā arī 16. pantu, un visi 
piemērojamie lēmumi, ko pieņēmusi EBI 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
19. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Komisijas uzdevumu izpilde

1. Komisija, pildot uzdevumus, kas tai 
noteikti šīs regulas 16. pantā, rīkojas 
neatkarīgi un tikai saskaņā ar mērķiem 
un principiem, kas paredzēti šajā regulā.
2. Komisija izpilda uzdevumus, kas tai 
noteikti saskaņā ar šīs regulas 16. pantu, 
neskarot citus uzdevumus un atsevišķi no 
citiem uzdevumiem.
3. Komisijas personālu, kas palīdz 
Komisijai veikt uzdevumus, kas tai 
noteikti šīs regulas 16. pantā, 
organizatoriski nošķir un uz tiem attiecina
atšķirīgu ziņojumu sniegšanas kārtību 
nekā personālam, kas iesaistīts citu 
Komisijas uzdevumu veikšanā.
4. Lai nošķirtu to uzdevumu izpildi, kas 
Komisijai noteikti šīs regulas 16. pantā, 
no citiem Komisijas uzdevumiem, 
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Komisija nodrošina, ka komisāru 
kolēģijas darbība ir pilnīgi diferencēta 
attiecībā uz šo un citu tās uzdevumu 
izpildi. Šāda diferencēšana ietver stingri 
nodalītas sanāksmes un darba kārtības.
5. Lai izpildītu 1. un 4. punktu, Komisija 
pieņem un publisko visus vajadzīgos 
iekšējos noteikumus, tostarp noteikumus 
attiecībā uz dienesta noslēpumu un 
informācijas apmaiņu.
6. Komisāram, kas uzrauga noregulējuma 
funkcijas, nav balsstiesību komisāru 
kolēģijā jautājumos par konkurences 
politikas īstenošanu un valsts atbalsta 
jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde izstrādā vienību, kas minētas
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

1. Iesaistītās dalībvalsts, kurā reģistrēta
2. pantā minētā vienība vai grupa, valsts 
noregulējuma iestāde izstrādā
noregulējuma plānu attiecībā uz šo 
vienību vai grupu.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā noregulējuma plānos iekļaujamās informācijas jutīgumu, noregulējuma plānus 
vajadzētu izstrādāt attiecīgajai valsts noregulējuma iestādei. Valdei vajadzētu tikai saņemt 
informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Valdei 
nedrīkst sniegt konfidenciālu vai jutīgu informāciju par kredītiestādes uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde izstrādā vienību, kas minētas 
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

1. Valde pārskata valsts noregulējuma 
plānus, ko valsts noregulējuma iestādes 
izstrādājušas saskaņā ar BRRD, attiecībā 
uz vienībām, kas minētas 2. pantā, un 
attiecībā uz grupām.

Or. en

Pamatojums

Noregulējuma valdei, kura tiks izveidota saskaņā ar SRM priekšlikumu, būs pienākums 
izstrādāt noregulējuma plānus visām iestādēm, kas ietilpst SRM darbības jomā. Tomēr 
saskaņā ar BRRD katrai iestādei jau ir jābūt izstrādātiem atbilstīgiem noregulējuma plāniem. 
Būtu jāizvairās no jau izstrādāto plānu dublēšanas.

Grozījums Nr. 319
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde izstrādā vienību, kas minētas 
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

1. Valde izstrādā noregulējuma plānus 
attiecībā uz vienībām, kuras tieši uzrauga 
Eiropas Centrālā banka saskaņā ar 
Vienotā uzraudzības mehānisma regulu 
Nr. [ ], un attiecībā uz visām pārrobežu 
vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde izstrādā vienību, kas minētas 
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

1. Valde kopā ar valsts noregulējuma 
iestādēm izstrādā vienību, kas minētas 
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde izstrādā vienību, kas minētas 
2. pantā, un grupu noregulējuma plānus.

1. Valde izpildsesijā izstrādā vienību, kas 
minētas 2. pantā, un grupu noregulējuma 
plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts noregulējuma iestādes izstrādā 
noregulējuma plānus attiecībā uz 
kredītiestādēm, kas darbojas tikai 
dalībvalstī, kurā tās atrodas, un kas nav 
pārrobežu vienības.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Diogo Feio
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Visus noregulējuma plānus iesniedz 
Valdei galīgai apstiprināšanai tās 
izpildsesijā.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības nodrošināt maksimālu konfidencialitāti attiecībā uz noregulējuma plāniem, 
tādēļ būtu jāievieš mehānisms, kurā iesaistīts ierobežots personu skaits.

Grozījums Nr. 324
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts noregulējuma iestādes 1. punkta 
nolūkos pārsūta Valdei visu 
noregulējuma plānu izstrādei un 
īstenošanai nepieciešamo informāciju, 
kuru tās ieguvušas saskaņā ar Direktīvas 
[ ] 10. pantu un 12. panta 1. punktu, 
neskarot šīs sadaļas 5. nodaļu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu grozījumam Nr. 7. Attiecīgās kredītiestādes noregulējuma plāns būtu 
jāizstrādā valsts noregulējuma iestādei.

Grozījums Nr. 325
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts noregulējuma iestādes 1. punkta 
nolūkos pārsūta Valdei visu noregulējuma 
plānu izstrādei un īstenošanai 
nepieciešamo informāciju, kuru tās 
ieguvušas saskaņā ar Direktīvas [ ] 
10. pantu un 12. panta 1. punktu, neskarot 
šīs sadaļas 5. nodaļu.

2. Valsts noregulējuma iestādes 1. punkta 
nolūkos pārsūta Valdei visu informāciju,
kas vajadzīga, lai izstrādātu un īstenotu 
grupas noregulējuma plānu iestādēm, 
kuras ir tiešā ECB uzraudzībā, neskarot 
šīs sadaļas 5. nodaļu. Attiecībā uz citām 
2. pantā minētajām vienībām valsts 
noregulējuma iestādes pārsūta Valdei 
noregulējuma plānus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Direktīvas [ ] 10. pantu un 
12. panta 1. punktu, neskarot šīs sadaļas 
5. nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras jāveic, ja 
vienība, kas minēta 2. pantā, vai grupa 
atbilst noregulējuma veikšanas 
nosacījumiem. Noregulējuma plānā ņem 
vērā dažādus scenārijus, tostarp to, ka 
maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Diogo Feio
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Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Valde vai 
valstu noregulējuma iestādes var veikt, ja 
vienība, kas minēta 1. un 1.a punktā, 
atbilst noregulējuma veikšanas 
nosacījumiem. Noregulējuma plānā ņem 
vērā dažādus scenārijus, tostarp to, ka 
maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam 
fondam.

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Valde un 
valstu noregulējuma iestādes var veikt, ja 
vienība, kas minēta 2. pantā, vai grupa 
atbilst noregulējuma veikšanas 
nosacījumiem. Noregulējuma plānā ņem 
vērā dažādus scenārijus, tostarp to, ka 
maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 329
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam 
fondam.

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Valde var 
veikt, ja vienība, kas minēta 2. pantā, vai 
grupa atbilst noregulējuma veikšanas 
nosacījumiem. Noregulējuma plānā ņem 
vērā dažādus scenārijus, tostarp to, ka 
maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem vai paļaušanās 
uz fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 

4. Noregulējuma plānā tiek paredzētas 
noregulējuma darbības, kuras Komisija un 
Valde var veikt, ja vienība, kas minēta 
2. pantā, vai grupa atbilst noregulējuma 
veikšanas nosacījumiem. Noregulējuma 
plānā ņem vērā dažādus scenārijus, tostarp 
to, ka maksātnespējas gadījums var būt ļoti 
specifisks vai ka tas var notikt plašāka 
mēroga finansiālās nestabilitātes vai 
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sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam.

sistēmas mēroga atgadījumu laikā. 
Noregulējuma plānā netiek paredzēts 
nekāds ārkārtas finansiālais atbalsts no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus 
saskaņā ar šo regulu izveidotajam fondam. 
Ja to nav iespējams nodrošināt tādēļ, ka 
vienība ir sasniegusi vai iespējams
sasniegs kritisko lielumu, Valde 
nodrošina, ka vienībai pielāgo tās 
uzņēmējdarbības stratēģiju tā, lai 
maksātnespējas vai krīzes gadījumā 
varētu panākt pienācīgu noregulējamu.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katras iestādes noregulējuma plānā 
ietver visus Direktīvas (BRRD) 2. nodaļā 
noteiktos punktus.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katras vienības noregulējuma plānā 
iekļauj šādu informāciju:

5. Katras vienības noregulējuma plānu
izstrādā saskaņā ar Direktīvas [BRRD 
.../...] 11. pantu, un šajā plānā ietver visus 
minētajā pantā noteiktos elementus:

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) plāna galveno elementu kopsavilkumu; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 334
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopsavilkumu par būtiskām izmaiņām 
saistībā ar iestādi, kas notikušas pēc tam, 
kad iesniegta jaunākā ar noregulējumu 
saistītā informācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 335
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to, kādā veidā varētu nepieciešamajā 
apmērā juridiski un ekonomiski nodalīt 
kritiski svarīgās funkcijas un galvenās 
darbības jomas no citām funkcijām, lai 
nodrošinātu to nepārtrauktību iestādes 
maksātnespējas gadījumā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) visu būtisko plāna aspektu izpildes 
paredzamo termiņu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 337
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saskaņā ar 8. pantu veiktā 
noregulējamības novērtējuma detalizētu 
aprakstu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 338
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) to 8. panta 5. punktā paredzēto 
pasākumu aprakstu, kas nepieciešami, lai 
pārvarētu vai novērstu šķēršļus 
noregulējumam, kuri konstatēti saskaņā 
ar 8. pantu veiktā novērtējuma rezultātā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) aprakstu par vērtības un tirgspējas 
noteikšanas procedūrām attiecībā uz 
iestādes kritiski svarīgajām funkcijām, 
galvenajām darbības jomām un aktīviem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 340
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) detalizētu aprakstu par mehānismiem, 
ar kuriem nodrošina, ka 8. pantā prasītā 
informācija ir atjaunināta un vienmēr ir 
noregulējuma iestāžu rīcībā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 341
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) noregulējuma iestādes skaidrojumu par 
noregulējuma risinājumu finansēšanas 
iespējām, neparedzot ārkārtas finansiālo 
atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 342
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) noregulējuma iestādes skaidrojumu par 
noregulējuma risinājumu finansēšanas 
iespējām, neparedzot ārkārtas finansiālo 
atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem;

i) noregulējuma iestādes skaidrojumu par 
noregulējuma risinājumu finansēšanas 
iespējām, neparedzot ārkārtēju finansiālo 
atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem vai 
paļaušanos uz fondu;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) detalizētu aprakstu par dažādām 
noregulējuma stratēģijām, ko varētu 
piemērot dažādu iespējamo scenāriju 
gadījumos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 344
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) aprakstu par kritiski svarīgām 
savstarpējām saitēm;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) analīzi par plāna ietekmi uz citām 
grupas iestādēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 346
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) aprakstu par iespējām saglabāt 
piekļuvi maksājumiem un tīrvērtes 
pakalpojumiem un citām 
infrastruktūrām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) plānu saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) minimuma prasības pašu kapitālam un 
atbilstīgajām saistībām, kas prasītas 
saskaņā ar 10. pantu, un attiecīgā 
gadījumā termiņu minētā līmeņa 
sasniegšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) attiecīgā gadījumā – minimuma 
prasības pašu kapitālam un līgumiskiem 
iekšējās rekapitalizācijas instrumentiem 
saskaņā ar 10. pantu, un attiecīgā 
gadījumā termiņu minētā līmeņa 
sasniegšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) aprakstu par būtiskām operācijām un 
sistēmām iestādes operacionālo procesu 
nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 351
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) aprakstu par plāna īstenošanas ietekmi 
uz darba ņēmējiem, tostarp novērtējumu 
par visām saistītajām izmaksām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 352
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ra apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) aprakstu procedūrām, kuras 
izmantojamas, lai informētu darbiniekus 
vai viņu pārstāvjus un apspriestos ar 
viņiem plāna īstenošanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Sławomir Nitras

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Grupu noregulējuma plānos iekļauj 
plānu grupas kā kopuma noregulējumam
un norāda pasākumus mātesuzņēmumu 
un meitasuzņēmumu noregulējumam, kuri 

6. Grupu noregulējuma plānos iekļauj 
plānu grupas kā kopuma noregulējumam. 
Pēc valsts noregulējuma iestādes vai tās
pārstāvja Noregulējuma valdē pamatota 
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ir grupas daļa. pieprasījuma, jo īpaši gadījumos, kad 
meitasuzņēmuma darbības veido
ievērojamu daļu no attiecīgās dalībvalsts
finanšu sistēmas, grupas noregulējuma 
plānā ietver arī atsevišķu noregulējuma 
plānu attiecībā uz meitasuzņēmumu, kas 
atrodas attiecīgajā iesaistītajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šo noteikumu, neiesaistīto 
dalībvalstu valsts noregulējuma iestādes 
var izstrādāt un saglabāt noregulējuma 
plānus attiecībā uz meitasuzņēmumiem, 
kuri veido daļu no grupas, kas veic 
uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī 
saskaņā ar Direktīvas [ ] 11. un 12. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums precizē situācijas meitasuzņēmumu gadījumā saskaņā ar BRRD (atsauce uz tās 11. 
un 12. pantu), jo atsevišķiem plāniem ir vēl būtiskāka nozīme, ja uz meitasuzņēmumu 
neattiecas SRM.

Grozījums Nr. 355
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valde izstrādā noregulējuma plānus 
sadarbībā ar uzraudzības iestādi un 
konsolidētās uzraudzības iestādi un 

svītrots
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iesaistīto dalībvalstu, kurā vienības veic 
uzņēmējdarbību, valsts noregulējuma 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu grozījumam Nr. 7 un Nr. 8.

Grozījums Nr. 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valde izstrādā noregulējuma plānus 
sadarbībā ar uzraudzības iestādi un 
konsolidētās uzraudzības iestādi un
iesaistīto dalībvalstu, kurā vienības veic 
uzņēmējdarbību, valsts noregulējuma 
iestādēm.

7. Valde izstrādā noregulējuma plānus 
sadarbībā ar uzraudzības iestādi vai 
konsolidētās uzraudzības iestādi, iesaistīto 
dalībvalstu, kurā vienības veic 
uzņēmējdarbību, valsts noregulējuma 
iestādēm un to neiesaistīto dalībvalstu 
valsts iestādēm, kurās meitasuzņēmumi 
veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Plāniem, kas ietekmē meitasuzņēmumus, kas atrodas neiesaistīto dalībvalstu teritorijā, var 
būt nozīmīga ietekme uz vietējā finanšu tirgus stabilitāti. Tādēļ plāni būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar konsolidētajām iestādēm, to neiesaistīto dalībvalstu valsts iestādēm, kurās 
vienības veic uzņēmējdarbību, un to neiesaistīto dalībvalstu valsts iestādēm, kurās 
meitasuzņēmumi veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 357
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valde izstrādā noregulējuma plānus 7. Valde izstrādā noregulējuma plānus 
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sadarbībā ar uzraudzības iestādi un 
konsolidētās uzraudzības iestādi un 
iesaistīto dalībvalstu, kurā vienības veic 
uzņēmējdarbību, valsts noregulējuma 
iestādēm.

sadarbībā ar uzraudzības iestādi un 
konsolidētās uzraudzības iestādi un 
iesaistīto dalībvalstu, kurā vienības veic 
uzņēmējdarbību, valsts noregulējuma 
iestādēm. Valde sadarbojas ar 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās ir vienības, kas 
ietvertas konsolidētajā uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Sławomir Nitras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja kredītiestādi uzskata par 
nesistēmisku saskaņā ar definīciju, kas 
ietverta Regulā Nr. 2012/0242(CNS), 
valsts noregulējuma iestādes izstrādā 
noregulējuma plānu projektu. 
Noregulējuma valde var tikai pieņemt vai 
noraidīt plāna projektu, to pienācīgi 
pamatojot. Atkārtotas noraidīšanas 
gadījumā plāna projektu iesniedz 
Noregulējuma valdei plenārsesijā.

Or. xm

Pamatojums

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Grozījums Nr. 359
Sławomir Nitras
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Regulas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valde var pieprasīt valsts noregulējuma 
iestādēm sagatavot provizoriskus 
noregulējuma plānu projektus un grupas 
līmeņa noregulējuma iestādei sagatavot 
provizorisku grupas noregulējuma plāna 
projektu.

8. Valsts noregulējuma iestādēm sagatavo 
provizoriskus noregulējuma plānu 
projektus un grupas līmeņa noregulējuma 
iestāde sagatavo provizorisku grupas 
noregulējuma plāna projektu. Ja Valde 
nolemj veikt izmaiņas iesniegtajā 
noregulējuma plāna projektā, tā sniedz
pienācīgu pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Lēmumus par noregulējuma plānu 
izstrādāšanu un novērtēšanu, un 
atbilstīgu pasākumu piemērošanu Valde 
pieņem izpildsesijā.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Valde noslēdz saprašanās memorandu ar 
neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma 
iestādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Direktīvas [BRRD] piemērošana

SRM darbības attiecībā uz iestādēm 
reglamentē Direktīva [BRRD].

Or. en

Grozījums Nr. 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Sistēmiski nozīmīgu iestāžu noregulējums
Attiecībā uz iestādēm, kas minētas šīs 
regulas 2. pantā, un saskaņā ar 
DIREKTĪVAS 2013/36/ES 131. pantu 
noteiktas par globālām sistēmiski 
nozīmīgām iestādēm (G-SII) vai par citām 
sistēmiski nozīmīgām iestādēm (O-SII), 
Valde nosaka to noregulējamību par 
prioritāru saskaņā ar [BRRD] 13. pantu 
un izstrādā plānu attiecībā uz katru 
minēto iestādi, lai novērstu šķēršļus 
noregulējumam saskaņā ar [BRRD] 
14. pantu.
Plānā iekļauj vismaz šādu informāciju:
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a) prasība iestādei atbrīvoties no 
konkrētiem aktīviem;
b) prasība iestādei ierobežot vai izbeigt 
konkrētas pašreizējās vai ierosinātās 
darbības;
c) jaunu uzņēmējdarbības veidu vai 
produktu izstrādāšanas vai pārdošanas 
ierobežošana vai novēršana;
d) prasība procedūras vienkāršošanai 
veikt izmaiņas iestādes juridiskajās vai 
darbības struktūrās, tādējādi nodrošinot, 
ka svarīgās funkcijas var juridiski un 
ekonomiski nošķirt no citām funkcijām, 
piemērojot noregulējuma instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles, ciktāl būtiski attiecībā uz nozīmīgo 
filiāli, veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus fonda 
izmantošanai, kas izveidots saskaņā ar 
64. pantu.

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles vai meitasuzņēmumi, ciktāl būtiski 
attiecībā uz nozīmīgo filiāli,
meitasuzņēmumu un finanšu stabilitāti,
veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles, ciktāl būtiski attiecībā uz nozīmīgo 
filiāli, veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus fonda 
izmantošanai, kas izveidots saskaņā ar 
64. pantu.

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles, ciktāl būtiski attiecībā uz nozīmīgo 
filiāli, veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Sławomir Nitras

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles, ciktāl būtiski attiecībā uz 
nozīmīgo filiāli, veic novērtējumu par to, 
kādā mērā iestādes un grupas ir 
noregulējamas, neparedzot ārkārtas 
finansiālo atbalstu no publiskā sektora 
līdzekļiem papildus fonda izmantošanai, 
kas izveidots saskaņā ar 64. pantu.

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, ja tas attiecas uz vienību, kas 
darbojas tās jurisdikcijā, veic novērtējumu 
par to, kādā mērā iestādes un grupas ir 
noregulējamas, neparedzot ārkārtas 
finansiālo atbalstu no publiskā sektora 
līdzekļiem papildus fonda izmantošanai, 
kas izveidots saskaņā ar 64. pantu. Grupas 
noregulējuma plāna projekts un saistītie 
noregulējuma lēmumi neiesaistītās 
dalībvalsts noregulējuma iestādei nav 
saistoši.

Or. en
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Grozījums Nr. 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetento iestādi, ieskaitot ECB, un 
noregulējuma iestādēm neiesaistītajās 
dalībvalstīs, kurās atrodas nozīmīgas 
filiāles, ciktāl būtiski attiecībā uz nozīmīgo 
filiāli, veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus fonda 
izmantošanai, kas izveidots saskaņā ar 
64. pantu.

1. Sagatavojot noregulējuma plānus 
saskaņā ar 7. pantu, Valde pēc apspriešanās 
ar kompetentajām iestādēm, ieskaitot 
ECB, un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs, kurās atrodas 
meitasuzņēmumi un nozīmīgas filiāles, 
ciktāl būtiski attiecībā uz nozīmīgo filiāli, 
veic novērtējumu par to, kādā mērā 
iestādes un grupas ir noregulējamas, 
neparedzot ārkārtas finansiālo atbalstu no 
publiskā sektora līdzekļiem papildus fonda 
izmantošanai, kas izveidots saskaņā ar 
64. pantu.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais teksts nebija saskaņots ar 7. pantu, kurš attiecas arī uz meitasuzņēmumiem. 
Pieņemot šo grozījumu, tiek precizētas situācijas meitasuzņēmumu gadījumā saskaņā ar 
BRRD.

Grozījums Nr. 368
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 

2. Izstrādājot 7. panta 1. punktā minēto 
vienību noregulējuma plānu vai sniedzot 
galīgo apstiprinājumu 7. panta 1.a punktā 
minēto vienību noregulējuma plāniem, 
Valde novērtē, cik lielā mērā vienību ir 
iespējams noregulēt saskaņā ar šo regulu. 
Vienību uzskata par noregulējamu, ja 
noregulējuma iestādei tas ir paveicams un 
ja ir ticams, ka to var vai nu likvidēt 
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instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību.

saskaņā ar parastajām maksātnespējas 
procedūrām, vai noregulēt, piemērojot tai 
dažādus noregulējuma instrumentus un 
pilnvaras tā, lai tam nebūtu būtiska 
negatīva ietekme uz tās dalībvalsts, kurā 
vienība atrodas, vai citu dalībvalstu, vai 
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
nodrošināt vienības kritiski svarīgo 
funkciju nepārtrauktību.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību.

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, ņemot 
vērā finanšu, ekonomikas un sociālo 
stabilitāti tajā pašā vai citā dalībvalstī, vai 
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
nodrošināt vienības kritiski svarīgo 
funkciju nepārtrauktību.

Or. en
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Grozījums Nr. 370
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību.

2. Izstrādājot 2. pantā minēto vienību 
noregulējuma plānu, Valde novērtē, cik 
lielā mērā vienību ir iespējams noregulēt 
saskaņā ar šo regulu. Vienību uzskata par 
noregulējamu, ja noregulējuma iestādei tas 
ir paveicams un ja ir ticams, ka to var vai 
nu likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot tai dažādus noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz tās 
dalībvalsts, kurā vienība atrodas, vai citu 
dalībvalstu, vai Savienības finanšu 
sistēmām, tostarp plašākas finansiālās 
nestabilitātes vai sistēmiska notikuma 
apstākļos, un ar mērķi nodrošināt vienības 
kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību. 
Vienības, kas sasniegušas 3. pantā 
noteikto kritisko lielumu un kuras nav 
uzskatāmas par noregulējamām, 
izmantojot spēkā esošos instrumentus, kas 
minēti 19. pantā, attiecīgi pārstrukturē. 
Šajā gadījumā īpašumtiesības pakārto 
vispārējām sabiedrības interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izstrādājot grupu noregulējuma plānus, 
Valde novērtē, cik lielā mērā grupas ir 
iespējams noregulēt saskaņā ar šo regulu. 
Grupu uzskata par noregulējamu, ja 

3. Izstrādājot grupu noregulējuma plānus, 
Valde novērtē, cik lielā mērā grupas ir 
iespējams noregulēt saskaņā ar Banku 
sanācijas un noregulējuma direktīvu [ ], 
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noregulējuma iestādēm tas ir paveicams un 
ja ir ticams, ka grupas vienības var vai nu 
likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot grupas vienībām noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz to 
dalībvalstu, kurās grupai piederīgas 
vienības atrodas, vai citu dalībvalstu, vai 
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
nodrošināt vienību kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktību, vai nu ja tās viegli var 
savlaicīgi nodalīt, vai ar citiem līdzekļiem.

kurā ar šo regulu izdarīti grozījumi, lai to 
pielāgotu Valdes izveidei. Grupu uzskata 
par noregulējamu, ja noregulējuma 
iestādēm tas ir paveicams un ja ir ticams, 
ka grupas vienības var vai nu likvidēt 
saskaņā ar parastajām maksātnespējas 
procedūrām, vai noregulēt, piemērojot 
grupas vienībām noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz to 
dalībvalstu, kurās grupai piederīgas 
vienības atrodas, vai citu dalībvalstu, vai 
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
nodrošināt vienību kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktību, vai nu ja tās viegli var 
savlaicīgi nodalīt, vai ar citiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izstrādājot grupu noregulējuma plānus, 
Valde novērtē, cik lielā mērā grupas ir 
iespējams noregulēt saskaņā ar šo regulu. 
Grupu uzskata par noregulējamu, ja 
noregulējuma iestādēm tas ir paveicams un 
ja ir ticams, ka grupas vienības var vai nu 
likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot grupas vienībām noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz to 
dalībvalstu, kurās grupai piederīgas 
vienības atrodas, vai citu dalībvalstu, vai 
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
nodrošināt vienību kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktību, vai nu ja tās viegli var 

3. Izstrādājot grupu noregulējuma plānus, 
Valde novērtē, cik lielā mērā grupas ir 
iespējams noregulēt saskaņā ar šo regulu. 
Grupu uzskata par noregulējamu, ja 
noregulējuma iestādēm tas ir paveicams un 
ja ir ticams, ka grupas vienības var vai nu 
likvidēt saskaņā ar parastajām 
maksātnespējas procedūrām, vai noregulēt, 
piemērojot grupas vienībām noregulējuma 
instrumentus un pilnvaras tā, lai tam 
nebūtu būtiska negatīva ietekme uz to 
dalībvalstu, kurās grupai piederīgas 
vienības atrodas, ņemot vērā finanšu, 
ekonomikas vai sociālo stabilitāti šajās 
dalībvalstīs, vai citu dalībvalstu, vai
Savienības finanšu sistēmām, tostarp 
plašākas finansiālās nestabilitātes vai 
sistēmiska notikuma apstākļos, un ar mērķi 
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savlaicīgi nodalīt, vai ar citiem līdzekļiem. nodrošināt vienību kritiski svarīgo funkciju 
nepārtrauktību, vai nu ja tās viegli var 
savlaicīgi nodalīt, vai ar citiem līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Grozījums Nr. 373
Sławomir Nitras

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumu paziņo attiecīgajai vienībai vai 
mātesuzņēmumam, kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs, kurās atrodas 
nozīmīgas filiāles. Tajā iekļauj 
novērtējuma vai konstatējuma pamatojumu 
un norāda to, kā novērtējums vai 
konstatējums atbilst 6. pantā paredzētajām 
samērīgas piemērošanas prasībām.

6. Ziņojumu paziņo attiecīgajai vienībai vai 
mātesuzņēmumam, kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs. Tajā iekļauj 
novērtējuma vai konstatējuma pamatojumu 
un norāda to, kā novērtējums vai 
konstatējums atbilst 6. pantā paredzētajām 
samērīgas piemērošanas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņojumu paziņo attiecīgajai vienībai vai 
mātesuzņēmumam, kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs, kurās atrodas 
nozīmīgas filiāles. Tajā iekļauj 
novērtējuma vai konstatējuma pamatojumu 
un norāda to, kā novērtējums vai 
konstatējums atbilst 6. pantā paredzētajām 
samērīgas piemērošanas prasībām.

6. Ziņojumu paziņo attiecīgajai vienībai vai 
mātesuzņēmumam, kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs, kurās atrodas 
nozīmīgas filiāles vai meitasuzņēmumi. 
Tajā iekļauj novērtējuma vai konstatējuma 
pamatojumu un norāda to, kā novērtējums 
vai konstatējums atbilst 6. pantā 
paredzētajām samērīgas piemērošanas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Sławomir Nitras

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Četru mēnešu laikā pēc šāda ziņojuma 
saņemšanas dienas vienība vai 
mātesuzņēmums var iesniegt savus 
apsvērumus un ierosināt Valdei 
alternatīvus pasākumus ziņojumā norādīto 
šķēršļu novēršanai. Valde paziņo par 
jebkuru vienības vai mātesuzņēmuma 
ierosināto pasākumu kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajā dalībvalstīs, kurās atrodas 
nozīmīgas filiāles.

7. Četru mēnešu laikā pēc šāda ziņojuma 
saņemšanas dienas vienība vai 
mātesuzņēmums var iesniegt savus 
apsvērumus un ierosināt Valdei 
alternatīvus pasākumus ziņojumā norādīto 
šķēršļu novēršanai. Valde paziņo par 
jebkuru vienības vai mātesuzņēmuma 
ierosināto pasākumu kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Četru mēnešu laikā pēc šāda ziņojuma 
saņemšanas dienas vienība vai 
mātesuzņēmums var iesniegt savus 
apsvērumus un ierosināt Valdei 
alternatīvus pasākumus ziņojumā norādīto 
šķēršļu novēršanai. Valde paziņo par 
jebkuru vienības vai mātesuzņēmuma 
ierosināto pasākumu kompetentajām 
iestādēm un noregulējuma iestādēm 
neiesaistītajā dalībvalstīs, kurās atrodas 
nozīmīgas filiāles.

7. Četru mēnešu laikā pēc šāda ziņojuma 
saņemšanas dienas vienība vai 
mātesuzņēmums, vai kompetentā iestāde,
vai neiesaistītās dalībvalsts noregulējuma 
iestāde var iesniegt savus apsvērumus un 
ierosināt Valdei alternatīvus pasākumus 
ziņojumā norādīto šķēršļu novēršanai. 
Valde paziņo par jebkuru vienības vai 
mātesuzņēmuma ierosināto pasākumu 
kompetentajām iestādēm un noregulējuma 
iestādēm neiesaistītajās dalībvalstīs, kurās 
atrodas nozīmīgas filiāles vai 
meitasuzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja attiecīgās vienības vai 
mātesuzņēmuma ierosinātie pasākumi 
efektīvi nenovērš šķēršļus noregulējamībai, 
Valde pēc apspriešanās ar kompetento 
iestādi un – vajadzības gadījumā –
makroprudenciālās uzraudzības iestādi 
pieņem lēmumu, kurā norāda, ka 
ierosinātie pasākumi efektīvi nenovērš 
šķēršļus noregulējamībai, un liek valsts 
noregulējuma iestādēm pieprasīt iestādei, 
mātesuzņēmumam vai jebkuram attiecīgās 
grupas meitasuzņēmumam veikt 9. punktā 
minētos pasākumus, balstoties uz šādiem 
kritērijiem:

8. Ja attiecīgās vienības vai 
mātesuzņēmuma ierosinātie pasākumi 
efektīvi nenovērš šķēršļus noregulējamībai, 
Valde pēc apspriešanās ar kompetento 
iestādi un — vajadzības gadījumā —
makroprudenciālās uzraudzības iestādi, 
kompetento iestādi un neiesaistītās 
dalībvalsts noregulējuma iestādi pieņem 
lēmumu, kurā norāda, ka ierosinātie 
pasākumi efektīvi nenovērš šķēršļus 
noregulējamībai, un liek valsts 
noregulējuma iestādēm pieprasīt iestādei, 
mātesuzņēmumam vai jebkuram attiecīgās 
grupas meitasuzņēmumam veikt 9. punktā
minētos pasākumus, balstoties uz šādiem 
kritērijiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 378
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz finanšu stabilitāti iesaistītājās
dalībvalstīs;

b) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz finanšu stabilitāti iesaistītajās
dalībvalstīs, jebkurā no skartajām 
neiesaistītajām dalībvalstīm un visā 
Savienībā kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz finanšu stabilitāti iesaistītājās
dalībvalstīs;

b) nepieciešamību izvairīties no negatīvas 
ietekmes uz finanšu stabilitāti iesaistītajās
un neiesaistītajās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Sławomir Nitras

Regulas priekšlikums
8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Valsts noregulējuma iestādes īsteno 
Valdes norādījumus saskaņā ar 26. pantu.

10. Valsts noregulējuma iestādes īsteno 
Valdes norādījumus saskaņā ar 26. pantu. 
Nesistēmiskas kredītiestādes 
noregulējuma gadījumā valsts 
noregulējuma iestāde, kuras jurisdikcijā 
kredītiestāde darbojas, var iebilst pret 
Valdes norādījumiem. Pēc iebildumu 
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iesniegšanas iestāde ierosina savus 
pasākumus, kas stājas spēkā pēc tam, kad 
tos apstiprinājusi Noregulējuma valde 
savā plenārsesijā.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Neiesaistītajām dalībvalstīm nevar uzlikt 
saistības bez Valdes piekrišanas. Strīda 
gadījumā tā vēršas EBI saistošas 
starpniecības nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc 
valsts noregulējuma iestādes priekšlikuma 
var piemērot vienkāršotus pienākumus 
attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti 7. pantā, vai var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma izstrādāt 
minētos plānus.

1. Valde piemēro vienkāršotus pienākumus 
attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti Direktīvas (BRRD) 1. nodaļā, 
vai var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
izstrādāt minētos plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc 
valsts noregulējuma iestādes priekšlikuma
var piemērot vienkāršotus pienākumus 
attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti 7. pantā, vai var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma izstrādāt 
minētos plānus.

1. Valde var piemērot vienkāršotus 
pienākumus attiecībā uz noregulējuma 
plānu izstrādi, kas minēti 7. pantā, vai var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
izstrādāt minētos plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc 
valsts noregulējuma iestādes priekšlikuma
var piemērot vienkāršotus pienākumus 
attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti 7. pantā, vai var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma izstrādāt 
minētos plānus.

1. Valde var piemērot vienkāršotus 
pienākumus attiecībā uz noregulējuma 
plānu izstrādi, kas minēti 7. pantā, vai var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
izstrādāt minētos plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc valsts 
noregulējuma iestādes priekšlikuma var 
piemērot vienkāršotus pienākumus 

1. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc valsts 
noregulējuma iestādes priekšlikuma var 
piemērot vienkāršotus pienākumus 
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attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti 7. pantā, vai var piešķirt 
atbrīvojumu no pienākuma izstrādāt 
minētos plānus.

attiecībā uz noregulējuma plānu izstrādi, 
kas minēti 7. pantā un kas atļauti saskaņā 
ar Banku sanācijas un noregulējuma 
direktīvu [ ].

Or. en

Pamatojums

CRD4 paredzēts, ka noregulējuma plānu izstrādā visas iestādes; pašreiz tas ir ietverts BRRD.

Grozījums Nr. 386
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts noregulējuma iestādes var 
ierosināt Valdei attiecībā uz konkrētām 
iestādēm vai grupām piemērot 
vienkāršotus pienākumus vai atbrīvot tās 
no pienākuma izstrādāt noregulējuma 
plānus. Šāds priekšlikums ir jāpamato un 
jāpapildina ar visiem attiecīgajiem 
dokumentiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 387
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valsts noregulējuma iestādes var 
ierosināt Valdei attiecībā uz konkrētām 
iestādēm vai grupām piemērot 
vienkāršotus pienākumus vai atbrīvot tās 
no pienākuma izstrādāt noregulējuma 
plānus. Šāds priekšlikums ir jāpamato un 
jāpapildina ar visiem attiecīgajiem 

2. Valsts noregulējuma iestādes var 
ierosināt Valdei piemērot vienkāršotus 
pasākumus, kas atļauti saskaņā ar Banku 
sanācijas un noregulējuma direktīvu [ ]. 
Šāds priekšlikums ir jāpamato un 
jāpapildina ar visiem attiecīgajiem 
dokumentiem.
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dokumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saņemot priekšlikumu saskaņā ar 
1. punktu vai rīkojoties pēc savas 
iniciatīvas, Valde veic attiecīgo iestāžu vai 
grupas novērtējumu. Novērtējumā ņem 
vērā iespējamo ietekmi, kuru uz finanšu 
tirgiem, citām iestādēm vai uz 
finansēšanas nosacījumiem varētu atstāt 
iestādes vai grupas maksātnespēja, ņemot 
vērā tās darbības raksturu, lielumu vai 
savstarpējo saistību ar citām iestādēm vai 
finanšu sistēmu kopumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 389
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja valsts noregulējuma iestāde, kas 
ierosināja vienkāršoto pienākumu 
piemērošanu vai piešķīra atbrīvojumu 
saskaņā ar 1. punktu, uzskata, ka lēmums 
piemērot vienkāršoto pienākumu vai 
piešķirt atbrīvojumu ir jāatsauc, tā šajā 
nolūkā iesniedz priekšlikumu Valdei. Šajā 
gadījumā Valde pieņem lēmumu par 
ierosināto atsaukšanu, pilnībā ņemot vērā 
atsaukšanas pamatojumu, ko izvirzījusi 
valsts noregulējuma iestāde, ievērojot 

svītrots
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3. punktā minētos elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Valde saskaņā ar 3. un 4. punktu var 
piešķirt atbrīvojumu no pienākuma 
izstrādāt noregulējuma plānus atsevišķām 
iestādēm, kas ir radniecīgas centrālajai 
iestādei, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 
21. pantā, un ir pilnībā vai daļēji 
atbrīvotas no valsts tiesību aktos 
noteiktajām prudenciālajām prasībām 
saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 
2. panta 5. punktu. Šajā gadījumā 
pienākumu sagatavot noregulējuma plānu 
konsolidēti piemēro centrālajai iestādei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 391
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde var piešķirt atbrīvojumu attiecībā 
uz pienākumu sagatavot noregulējuma 
plānus atsevišķām iestādēm, kurām 
piemēro institucionālo aizsardzības shēmu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
113. panta 7. punktu. Lemjot par 
atbrīvojuma piešķiršanu iestādei, kurai 
piemēro šādu institucionālo aizsardzības 
shēmu, Valde apsver, vai ir ticams, ka 
institucionālā aizsardzības shēma spēs 

6. Lemjot par atbrīvojuma piešķiršanu 
iestādei, kurai piemēro šādu institucionālo 
aizsardzības shēmu, Valde apsver, vai ir 
ticams, ka institucionālā aizsardzības 
shēma spēs izpildīt shēmai vienlaicīgi 
izteiktus lūgumus saistībā ar tās locekļiem.
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izpildīt shēmai vienlaicīgi izteiktus 
lūgumus saistībā ar tās locekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Valde informē EBI par to, kā tiek 
piemērots 1., 4. un 5. punkts.

7. Valde informē EBI par to, kā tiek 
piemērots 1. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde, apspriežoties ar kompetentajām 
iestādēm, tai skaitā ECB, nosaka 
minimuma prasības pašu kapitālam un 
atbilstīgajām saistībām, kas iestādēm un 
mātesuzņēmumiem ir jāuztur, kā minēts 
2. punktā, kam var piemērot norakstīšanas 
un konvertācijas pilnvaras.

1. Valde, apspriežoties ar kompetentajām 
iestādēm, tai skaitā ECB, nosaka 
minimuma prasības pašu kapitālam un 
atbilstīgajām saistībām, kas iestādēm un 
mātesuzņēmumiem ir jāuztur, kā minēts 
2. punktā, kam var piemērot norakstīšanas 
un konvertācijas pilnvaras. Valde var atcelt 
prasību uzturēt minimuma prasības 
attiecībā uz kredītiestādēm, kuras neveic 
aktīvu darbību kapitāla tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Sharon Bowles
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Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimuma prasības aprēķina kā pašu 
kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas 
izteikta kā procentuālā daļa no iestāžu un 
mātesuzņēmumu, kas minēti 2. pantā, 
kopējām saistībām un pašu kapitāla, 
izņemot saistības, kas izriet no 
atvasinātajiem instrumentiem.

2. Minimuma prasības aprēķina, kā
norādīts Banku sanācijas un 
noregulējuma direktīvā [ ].

Or. en

Pamatojums

Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL) aprēķina saskaņā ar 
BRRD, tādēļ nav vajadzīgs šajā pantā atkārtot BRRD tekstu.

Grozījums Nr. 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimuma prasības aprēķina kā pašu 
kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas 
izteikta kā procentuālā daļa no iestāžu un 
mātesuzņēmumu, kas minēti 2. pantā, 
kopējām saistībām un pašu kapitāla, 
izņemot saistības, kas izriet no 
atvasinātajiem instrumentiem.

2. Minimuma prasības aprēķina atbilstīgi 
Direktīvā (BRRD) paredzētajiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 397
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[…] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 398
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) paredzamais apmērs, kādā 
noguldījumu garantiju sistēma varētu 
ieguldīt noregulējuma finansēšanā 
saskaņā ar [...]* 2. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noteikšanā, kas minēta 1. punktā, var svītrots
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paredzēt, ka minimuma prasības pašu
kapitālam un atbilstīgajām saistībām 
daļēji izpilda konsolidēti vai individuāli, 
izmantojot līgumisku iekšējās 
rekapitalizācijas instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Noteikšanā, kas minēta 1. punktā, var 
paredzēt, ka minimuma prasības pašu 
kapitālam un atbilstīgajām saistībām daļēji
izpilda konsolidēti vai individuāli, 
izmantojot līgumisku iekšējās 
rekapitalizācijas instrumentu.

4. Noteikšanā, kas minēta 1. punktā, 
paredz, ka minimuma prasības pašu 
kapitālam un atbilstīgajām saistībām 
izpilda konsolidēti vai individuāli. 
Minimuma prasības var izpildīt, 
izmantojot līgumisku iekšējās 
rekapitalizācijas instrumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai instruments būtu kvalificējams kā 
līgumisks iekšējās rekapitalizācijas 
instruments saskaņā ar 4. punktu, Valdei 
ir jābūt pārliecinātai, ka instruments:

svītrots

a) ietver līguma noteikumu, kas paredz, 
ka gadījumos, kad Komisija pieņem 
lēmumu piemērot attiecīgajai iestādei 
iekšējās rekapitalizācijas instrumentu, 
instrumentu noraksta vai konvertē tādā 
apmērā, kādā tas ir nepieciešams, pirms 
tiek norakstītas vai konvertētas citas 
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atbilstīgas saistības; un
b) uz to attiecas saistošs pakārtotības 
nolīgums, pasākums vai noteikums, 
saskaņā ar kuru parastās maksātnespējas 
procedūras gadījumā tas ir ierindojams 
zem citām atbilstīgām saistībām un to 
nevar atmaksāt, kamēr šajā laikā nav 
nokārtotas citas atbilstīgās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde noteikšanu, kas minēta 
1. punktā, veic noregulējuma plānu 
izstrādes un uzturēšanas gaitā, 
pamatojoties uz 7. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 403
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Valde informē ECB un EBI par 
minimuma prasībām, kuras tā ir noteikusi 
katrai iestādei un mātesuzņēmumam 
saskaņā ar 1. punktu.

8. Valde informē ECB un EBI par 
minimuma prasībām, kuras tā ir noteikusi 
katrai iestādei un mātesuzņēmumam 
saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

Or. en


