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Grozījums Nr. 151
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi

ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju uzraudzības iestādi

Or. en

Grozījums Nr. 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu.
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Grozījums Nr. 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma 
jāveido dalībvalstu un Kopienas 
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot tos 
parastos finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus, kam nav Savienības mēroga,
dalībvalstu kompetencē. Uzraudzības 
iestāžu kolēģijām jāveic to pārrobežu 
iestāžu uzraudzība, kam nav Savienības 
mēroga. Eiropas uzraudzības iestādei 
pakāpeniski jāpārņem Savienības mēroga 
finanšu iestāžu uzraudzība.  Būtu jāpanāk 
arī noteikumu par finanšu iestādēm un 
tirgiem labāka saskaņošana un konsekventa 
piemērošana Savienībā. Nepieciešams 
izveidot Eiropas uzraudzības iestādi 
(apdrošināšana un fondētās pensijas) 
(Iestāde), kā arī Eiropas uzraudzības 
iestādi (banku darbība), Eiropas 
uzraudzības iestādi (vērtspapīri un tirgi) 
un Eiropas uzraudzības iestādi (apvienotā 
komiteja). Eiropas Sistēmiskā risku 
komiteja ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma jāpiemēro dažādām finanšu iestāžu vajadzībām.
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Grozījums Nr. 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei (turpmāk „Iestāde”)
jāveic pasākumi nolūkā uzlabot iekšējā 
tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot augstu, 
efektīvu un atbilstīgu regulēšanas un 
uzraudzības līmeni, kad ņemtas vērā visu 
dalībvalstu dažādās intereses, aizsargāt 
apdrošinājuma ņēmējus un citus 
saņēmējus, nodrošināt finanšu tirgu 
integritāti, efektivitāti un pienācīgu 
darbību, aizsargāt finanšu sistēmas 
stabilitāti un stiprināt starptautiskās 
uzraudzības koordināciju ar mērķi sniegt 
labumu ekonomikai kopumā, tostarp 
finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām 
personām, patērētājiem un darba 
ņēmējiem. Lai Iestāde spētu sasniegt savus 
mērķus, ir nepieciešami un lietderīgi 
nodrošināt, ka Iestāde ir Kopienas iestāde 
ar juridiskas personas statusu, un tai 
jānodrošina juridiska, administratīva un 
finansiāla neatkarība.

(9) Iestādei jāveic pasākumi nolūkā uzlabot 
iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot 
augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas 
un uzraudzības līmeni, kad ņemtas vērā 
visu dalībvalstu dažādās intereses, novērst 
regulatīvo patvaļu un nodrošināt vienādus 
noteikumus, aizsargāt apdrošinājuma 
ņēmējus un citus saņēmējus, nodrošināt 
finanšu tirgu integritāti, efektivitāti un 
pienācīgu darbību, aizsargāt finanšu 
sistēmas stabilitāti, veicināt uzraudzības 
konverģenci un stiprināt starptautiskās 
uzraudzības koordināciju, ņemot vērā
vajadzību veicināt konkurenci un 
inovāciju iekšējā tirgū un nodrošināt 
globālo konkurētspēju, ar mērķi sniegt 
labumu ekonomikai kopumā, tostarp 
finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām 
personām, patērētājiem un darba 
ņēmējiem. Lai Iestāde spētu sasniegt savus 
mērķus, ir nepieciešami un lietderīgi 
nodrošināt, ka Iestāde ir Savienības iestāde 
ar juridiskas personas statusu, un tai 
jānodrošina juridiska, administratīva un 
finansiāla neatkarība.

Or. en
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Grozījums Nr. 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Eiropas Kopienu Tiesa spriedumā 
lietā C-217/04 (Apvienotā Karaliste pret 
Eiropas Parlamentu un Eiropas 
Savienības Padomi) atzina, ka „nekas EK 
līguma 95. panta tekstā nenorāda, ka 
saskaņā ar šiem noteikumiem Kopienas 
tiesību aktos izveidotos pasākumus var 
adresēt tikai atsevišķām dalībvalstīm. 
Tiesību aktos var paredzēt izveidot 
Kopienas iestādi, kas būtu atbildīga par 
saskaņošanas procesa ieviešanu 
situācijās, kurās, lai veicinātu saskaņā ar 
šiem noteikumiem izveidoto tiesību aktu 
vienveidīgu īstenošanu un piemērošanu, 
jāievieš nesaistoši atbalsta un struktūras 
pasākumi1”. Pasākumus, kas minēti EK 
līguma 95. pantā (tagadējais Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pants), 
var ieviest ar attiecīgām direktīvām un 
regulām. Piemēram, Eiropas tīkls un 
Informācijas drošības aģentūra ir 
izveidota ar 2004. gada 10. marta Regulu 
(EK) Nr. 460/20042, un arī Iestādi izveido 
ar attiecīgu regulu. 
1  2006. gada 2. maija spriedums, 44. punkts.
2 OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Lieta attiecās uz ES vai Kopienas iestādēm adresētiem pasākumiem.
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Grozījums Nr. 156
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību apdrošinājuma 
ņēmējiem, citiem saņēmējiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Tāpēc šie standarti nevar būt 
pretrunā ar nevienas dalībvalsts tiesību 
aktiem, ja šajos tiesību aktos paredzētas 
politikas izvēles. Komisijai jāapstiprina šis 
tehnisko standartu projekts saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, lai nodrošinātu 
tiem saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem vai jāatsauc 
Komisijai, ievērojot skaidrus un 
pārredzamus principus.  Tie tiktu atsaukti, 
ja, piemēram, tehnisko standartu projekts 
būtu nesaderīgs ar Savienības tiesību 
aktiem, tajā nebūtu ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tas būtu 
pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā 
tirgus pamatprincipiem, kā noteikts 
Savienības acquis finanšu pakalpojumu 
tiesību aktu jomā. Lai nodrošinātu šo 
standartu optimālu un savlaicīgu 
pieņemšanu, nepieciešams noteikt termiņu 
Komisijas lēmuma pieņemšanai par to 
apstiprināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šajā regulā noteiktais tehnisko 
standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 
pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un 
to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, 
ka tiek pilnībā izmantotas valstu 
uzraudzības iestāžu specializētās 
zināšanas. 

(14) Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tajos veic 
grozījumus, ja, piemēram, tie nav saderīgi 
ar Savienības tiesību aktiem, tajos nav 
ievērots proporcionalitātes princips, vai 
arī tas ir pretrunā ar finanšu 
pakalpojumu iekšējā tirgus 
pamatprincipiem saskaņā ar Eiropas 
Savienības acquis finanšu pakalpojumu 
tiesību aktiem. Lai nodrošinātu šo 
standartu optimālu un savlaicīgu 
pieņemšanu, nepieciešams noteikt 
termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai 
par to apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas tehnisko standartu apstiprinājums jāierobežo, lai nodrošinātu tiem saistošu 
juridisku spēku, piešķirot Iestādei galveno lomu. 
Komisija tos nevar apstiprināt konkrētos gadījumos.

Grozījums Nr. 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 

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

pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums publiski 
norādīt šādu pamatnostādņu un ieteikumu 
neizpildes iemeslus, lai nodrošinātu 
pilnīgu pārredzamību tirgus dalībniekiem.
Jomās, kurās nav paredzēti tehniskie 
standarti, Iestādei jānosaka un jāievēro 
labākā prakse.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem un sabiedrībai jāzina orientējošie ieteikumi,, lai tie būtu pēc iespējas 
saistošāki.

Grozījums Nr. 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līgumu.
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Grozījums Nr. 160
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu, 
Komisijai jāpiešķir pilnvaras adresēt 
formālu viedokli attiecīgajai valsts 
uzraudzības iestādei, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, paredzot tiešas tiesiskās sekas, uz 
kurām var atsaukties dalībvalstu tiesās un
iestādēs un kuras var īstenot saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi 
finanšu tirgu pienācīgai darbībai un 
integritātei vai finanšu sistēmas 
stabilitātei Kopienā, ir nepieciešama 
tūlītēja un saskaņota rīcība Kopienas 
līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības 
pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm 
veikt īpašus pasākumus, lai novērstu 
ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu 
iestādēm tieši adresētus lēmumus tām tieši 

svītrots
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piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes 
sekas un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 162
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu 
iestādēm tieši adresētus lēmumus tām tieši 
piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes 
sekas un atjaunot uzticību tirgiem.

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Eiropas 
Savienībā, ir nepieciešama tūlītēja un 
saskaņota rīcība Eiropas Savienības 
līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības 
pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt 
īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas 
situāciju. Ņemot vērā situācijas 
nestabilitāti, pilnvaras noteikt ārkārtas 
situācijas esību jāuztic Padomei, 
apspriežoties ar Komisiju, ESRK un 
attiecīgā gadījumā ar Eiropas uzraudzības 
iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm 
tieši adresētus lēmumus tām tieši 
piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

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

Or. en

Pamatojums

ESRK ir atbildīga par makroekonomikas uzraudzību, tāpēc tā ir iestāde, kas vislabāk var 
noteikt ārkārtas situācijas esību.

Grozījums Nr. 164
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 

(20) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Savienībā, ir 
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nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm 
tieši adresētus lēmumus tām tieši 
piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem.

nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Savienības līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Padomei. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm 
tieši adresētus lēmumus tām tieši 
piemērojamās Savienības tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dažādu dalībvalstu uzraudzības
iestāžu viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt 
strīdi starp šīm iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā valstu 
uzraudzības iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetence šajā 
jomā jānosaka 1. panta 2. punktā 
minētajos nozaru tiesību aktos.   
Jāizmanto pašreizējie samierināšanas 
mehānismi, kas noteikti nozaru tiesību 
aktos. Ja attiecīgās valstu uzraudzības 
iestādes neveic pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt finanšu iestādēm 
tieši adresētus lēmumus tām tieši 
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risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Kopienas tiesību 
aktu darbības jomās. 

piemērojamās Savienības tiesību aktu 
darbības jomās. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma 11. panta 1. punktā attiecībā uz „saistošo starpnieka lomu”. 
Regulas projektā norāda tikai EAFPI pilnvaras, lai veiktu „saistošo starpnieka lomu”, kā arī 
procedūra. „Saistošās starpnieka lomas” joma jānorāda katrā gadījumā atsevišķi nozaru 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 166
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dažādu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt 
strīdi starp šīm iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā valstu 
uzraudzības iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver 
strīdi par procesuāliem pienākumiem 
sadarbības procesā, kā arī par Savienības
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Savienības tiesību 
aktu darbības jomās. Ja attiecīgie ES 
tiesību akti piešķir dalībvalstīm 
piesardzību, ar Iestādes pieņemtajiem 
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lēmumiem nevar noteikt rīcību, ko jau 
nosaka Savienības tiesību akti attiecībā uz 
šo piesardzību. 

Or. en

Grozījums Nr. 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Domstarpību izšķiršana uzraudzības iestāžu kolēģijās.
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Grozījums Nr. 168
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Turklāt G-20 Līderu 2009. gada 
2. aprīļa sanāksmē Londonā, kas tika 
sasaukta, lai „[izveidotu] pamatnostādnes 
un atbalstītu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
izveidošanu, darbību un dalības 
noteikšanu, tai skaitā identificējot 
pašreizējās sistēmiski svarīgākās 
pārrobežu kompānijas”. 

Or. en

Grozījums Nr. 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Krīze ir parādījusi galvenās 
nepilnības pašreizējā pārrobežu finanšu 
iestāžu uzraudzībā, īpaši lielākajās un 
komplicētākajās iestādēs, kuru bankrots 
var izraisīt zaudējumus visā sistēmā. Šīs 
nepilnības izraisa atšķirīgās darbības 
jomas no vienas puses finanšu iestādēs un 
no otras puses — uzraudzības iestādes. 
Iestādes darbojas tirgū bez robežām, bet 
uzraudzības iestāžu darbības jomu 
ierobežo valstu robežas.

Or. en

Pamatojums

Krīzē ir parādījušās galvenās nepilnības pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzībā, īpaši tā 
sauktajās lielajās un komplicētajās iestādēs („par lielu, lai bankrotētu").
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Grozījums Nr. 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.b) Sadarbības mehānisms, kas 
izlīdzināja šo neatbilstību, acīmredzami ir 
kļuvis nepietiekams. Kā norādīts 
2009. gada martā publicētajā Turner 
Review, „lai izveidotu stabilākus 
pasākumus, jāpiešķir lielākas valstu 
pilnvaras, ierobežojot kopējo tirgu, vai 
jāizveido augstāks Eiropas integrācijas 
līmenis”. 

Or. en

Pamatojums

Līdz šim izmantotie sadarbības mehānismi nav pietiekami, lai novērstu lielo un komplicēto 
finanšu iestāžu neveiksmes, pakļaujot riskam visas finanšu sistēmas stabilitāti.

Grozījums Nr. 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.c) Lai rastu risinājumu Savienības 
mērogā, jānostiprina uzraudzības iestāžu 
kolēģiju loma pārrobežu iestāžu 
pārvaldībā un Savienības mēroga iestāžu 
pārvaldības pilnvaras jānodod Savienības 
iestādei. Savienības mēroga finanšu 
iestādes ir tās iestādes, kas veic pārrobežu 
darbību, kā arī tās, kas darbojas valsts 
teritorijā, ja to bankrots var apdraudēt 
Savienības kopējā finanšu tirgus 
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stabilitāti. 

Or. en

Pamatojums

Lai rastu risinājumu Eiropā, jāizveido spēcīgākas uzraudzības iestāžu kolēģijas un Eiropas 
Iestāde, kas pārvalda ES mēroga iestādes. 
Kā norādīts 2009. gada Turner Review (37. lpp.), šī vienotā pieeja jāizveido, lai iegūtu 
„saskaņotākus Eiropas noteikumus, uzraudzību un noguldījumu apdrošināšanu”.

Grozījums Nr. 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.d) Lai rastu risinājumu valstu līmenī, 
jāpiešķir lielākas valstu pilnvaras citu 
dalībvalstu kompāniju filiāļu regulēšanai 
un pārvaldīšanai.

Or. en

Pamatojums

Krīzē gūtie atzinumi rāda, ka pašreizējie noteikumi un nosacījumi nākotnē var būt 
nepietiekami, un jāievieš pārmaiņas, lai veicinātu saskaņošanu Eiropas vai valstu mērogā, 
piešķirot papildu pilnvaras uzturēšanās valsts uzraudzības iestādēm. 

Grozījums Nr. 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.e) Uzraudzības iestāžu kolēģijām 
jāpiešķir pilnvaras izveidot uzraudzības 
noteikumus, lai veicinātu saskaņotu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu. 
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Iestādei pilnībā jādarbojas uzraudzības 
iestāžu kolēģijās, lai pilnveidotu 
informācijas apmaiņas procesu un 
veicinātu kolēģiju konverģenci un 
konsekvenci, piemērojot Savienības 
tiesību aktus.  Iestādei jāveic Savienībā 
darbojošos pārrobežu finanšu iestāžu 
uzraudzība.  Iestādei jābūt arī saistošai 
starpnieka lomai, lai risinātu konfliktus 
starp valstu uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāpārvalda uzraudzības iestāžu kolēģijas, lai risinātu konfliktus starp valstu 
uzraudzības iestādēm. 

Grozījums Nr. 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.f) Uzraudzības iestāžu kolēģijām jābūt 
svarīgai lomai konsekventā, efektīvā un 
konstruktīvā to pārrobežu finanšu iestāžu 
uzraudzībā, kam nav Savienības mēroga, 
bet parasti saglabājas atšķirības starp 
valstu standartiem un praksi. Nav 
nozīmes konverģēt finanšu 
pamatnoteikumus, ja saglabājas dažāda 
uzraudzības prakse. Kā norādīts 
Larosière Report, „jāizvairās no 
konkurences izkropļojumiem un 
regulatīvās patvaļas, ko rada atšķirīgā 
uzraudzības prakse, jo tas var graut 
finanšu stabilitāti, cita starpā veicinot 
finanšu darbības pārvietošanos uz valstīm 
ar vājāku uzraudzību. Uzraudzības 
sistēmai jābūt godīgai un sabalansētai.”

Or. en
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Pamatojums

Tā sauktais uzraudzības iestāžu kolēģijas risinājums nerada atšķirīgus uzraudzības kritērijus 
un praksi.

Grozījums Nr. 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Saprātīga Savienības mēroga 
iestāžu uzraudzība jāveic Eiropas 
uzraudzības iestādei (apdrošināšana un 
fondētās pensijas). Valstu uzraudzības 
iestādēm jādarbojas kā Eiropas 
uzraudzības iestādes (apdrošināšana un 
fondētās pensijas) aģentiem, un tām 
jāievēro Iestādes instrukcijas, veicot 
Savienības mēroga pārrobežu iestāžu 
uzraudzību. 

Or. en

Pamatojums

Saprātīga ES mēroga iestāžu uzraudzība jāveic Iestādei (sadarbībā ar valstu uzraudzības 
iestādēm).

Grozījums Nr. 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.b) Savienības mēroga iestādes 
identificē, ņemot vērā starptautiskos 
standartus.
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Or. en

Pamatojums

ES mēroga finanšu iestādes identifikācija.

Grozījums Nr. 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.c) Jāizveido Eiropas Apdrošināšanas 
garantijas shēma (Shēma), lai aizsargātu 
apdrošinājuma ņēmējus, citus saņēmējus 
un iestādes, kurām ir grūtības, kas var 
apdraudēt Eiropas kopējā finanšu tirgus 
stabilitāti.Shēma jāfinansē no šo iestāžu 
iemaksām, Shēmas parādiem vai 
izņēmuma gadījumos no iesaistīto 
dalībvalstu iemaksām saskaņā ar iepriekš 
apstiprinātiem kritērijiem (pārskatīts 
Sapratnes memorands). Iemaksas shēmā 
aizstāj iemaksas valstu Apdrošināšanas 
garantiju shēmās.

Or. en

Pamatojums

Jāizveido Eiropas shēma, lai līdz minimumam samazinātu nodokļu maksātāju risku. Šis ir 
paralēls risinājums banku darbības tiesību aktos minētajam risinājumam.

Grozījums Nr. 178
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

centralizēta šādu nolīgumu publicēšana, lai 
visām iesaistītajām personām nodrošinātu 
savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem. Tai jānosaka 
un jāievēro labākā deleģēšanas un 
deleģēšanas nolīgumu prakse.

Or. en

Pamatojums

Jāizveido Eiropas shēma, lai līdz minimumam samazinātu nodokļu maksātāju risku. Šis ir 
paralēls risinājums banku darbības tiesību aktos minētajam risinājumam.

Grozījums Nr. 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti 
uzraudzības pasākumi Kopienā, jo īpaši 
situācijās, kad nelabvēlīgi notikumi var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti 
Kopienā. Ņemot vērā Iestādei piešķirtās 
pilnvaras veikt pasākumus ārkārtas 
situācijās, tai jāuztic arī vispārējas 
koordinēšanas funkcija Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmā. Veicot pasākumus, 
Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai 
tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās 
informācijas plūsma starp valstu 
uzraudzības iestādēm.

(26) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti 
uzraudzības pasākumi Savienībā, jo īpaši 
lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai finanšu sistēmas 
stabilitāti Savienībā. Ņemot vērā Iestādei 
piešķirtās pilnvaras veikt pasākumus 
ārkārtas situācijās, tai jāuztic arī vispārējas 
koordinēšanas funkcija. Veicot pasākumus, 
Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai 
tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās 
informācijas plūsma starp valstu 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums labāk atspoguļo iestāžu koordinēšanas funkciju, lai nodrošinātu finanšu tirgu 
darbību.
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Grozījums Nr. 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmību, Iestādei jāpārstāv 
Savienība, veicot dialogu un sadarbību ar 
uzraudzības iestādēm ārpus Savienības. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībai jāieņem vienots viedoklis globālajās iestādēs.

Grozījums Nr. 182
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmību, Iestādei jāveicina 
dialogs un sadarbība ar uzraudzības 
iestādēm ārpus Savienības. Tai pilnībā 
jāņem vērā dalībvalstu un Eiropas iestāžu 
pašreizējie uzdevumi un kompetence
attiecībās ar iestādēm ārpus Savienības un 
starptautiskos forumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30.a) Attiecībā uz uzraudzības iestādēm, 
kas darbojas uzraudzības iestāžu 
kolēģijās, Iestāde atbilstīgi nosaka un 
attiecīgi apkopo visu būtisko uzraudzības 
iestāžu informāciju. Turklāt tā pilnībā 
ievēro pastāvošos noteikumus starp valstu 
uzraudzības iestādēm un trešo valstu 
uzraudzības iestādēm, ņemot vērā lielākās 
starptautisko kolēģiju Krīzes pārvarēšanas 
grupas, kurām ir pilnīga pieeja 
informācijai. Iestādei jābūt Krīzes 
pārvarēšanas grupu loceklei.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Cieša sadarbība starp Iestādi un 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir 
būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas darbību un tās 
brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei 
jānodrošina būtiskas informācijas 
apmaiņa ar Eiropas Sistēmisko risku 
komiteju. Informācija par konkrētiem 
uzņēmumiem būtu sniedzama tikai pēc 
pamatota pieprasījuma. Pēc Iestādei vai 
valsts uzraudzības iestādei adresētu 
Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
brīdinājumu vai ieteikumu saņemšanas 
Iestādei jānodrošina turpmākie pasākumi.

(31) Cieša sadarbība starp Iestādi un 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir 
būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas darbību un tās 
brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei 
un Eiropas Sistēmisko risku komitejai 
savstarpēji jāapmainās ar visu būtisko 
informāciju. Pēc Iestādei vai valsts 
uzraudzības iestādei adresētu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas brīdinājumu vai 
ieteikumu saņemšanas Iestādei jānodrošina
turpmākie pasākumi.
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Or. de

Grozījums Nr. 185
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu proporcionāli 
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības institucionālie 
ieguldītāji un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbinieki, patērētāji un citi privātie 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotāji, 
tostarp MVU. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem.

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido divas 
ieinteresēto personu grupas —
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
grupa un fondēto pensiju nozares grupa —
no kurām pirmajā būtu proporcionāli 
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un otrajā —
pensiju fondi (tostarp pēc vajadzības 
institucionālie ieguldītāji un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbinieki, patērētāji un 
citi privātie apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
pakalpojumu lietotāji, tostarp MVU. Šīm
ieinteresēto personu grupām aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā galvenās atšķirības starp apdrošinātājiem un pensiju fondiem, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa 
jāsadala šādi: i) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas ieinteresēto personu grupa, un ii) 
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Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa. 

Grozījums Nr. 186
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu proporcionāli
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības institucionālie 
ieguldītāji un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbinieki, patērētāji un citi privātie 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotāji, 
tostarp MVU. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem.

(32) Iestādei jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām par tehniskiem 
standartiem, pamatnostādnēm un 
ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga 
iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Pirms 
tehnisko standartu projekta, 
pamatnostādņu un ieteikumu 
pieņemšanas Iestādei jāveic ietekmes 
vērtējums, lai nodrošinātu labāko augstas 
kvalitātes regulēšanas praksi.  Lai 
nodrošinātu efektīvu ārējo atbalstu, 
jāizveido Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa, kurā 
būtu proporcionāli pārstāvētas Savienības 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības, apdrošināšanas starpnieki un 
pensiju fondi (tostarp pēc vajadzības 
institucionālie ieguldītāji un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), arodbiedrības, akadēmiķi,
patērētāji un citi privātie apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
pakalpojumu lietotāji, tostarp MVU. 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citām 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Dažādu ieinteresēto personu pārstāvniecībai jābūt nevis sabalansētai, bet atbilstošai 
ieinteresēto pušu grupu pienākumiem.

Grozījums Nr. 187
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu proporcionāli 
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības 
institucionālie ieguldītāji un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbinieki, patērētāji un 
citi privātie apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
pakalpojumu lietotāji, tostarp MVU. 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citām 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Tāpēc Iestādei jāizveido 
pārredzamas procedūras. Efektivitātes 
nodrošināšanas labad šādam nolūkam 
jāizveido divas ieinteresēto personu grupas 
— Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
grupa un fondēto pensiju nozares grupa 
— kurās būtu proporcionāli pārstāvētas 
Savienības apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un fondēto
pensiju nozares iestādes (tostarp pēc 
vajadzības institucionālie ieguldītāji un 
citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto 
finanšu pakalpojumus), to darbinieki, 
patērētāji un citi privātie apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
pakalpojumu lietotāji, tostarp MVU. Šīm
ieinteresēto personu grupām aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem. Ja nepieciešams, 
ieinteresēto personu grupām jākoordinē 
to darbs. 

Or. en
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Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Grozījums Nr. 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu proporcionāli 
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības institucionālie 
ieguldītāji un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbinieki, patērētāji un citi privātie 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotāji, 
tostarp MVU. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem.

(32) Iestādei jāļauj apspriesties ar
ieinteresētajām personām par visu Iestādes 
veikto darbu un jānodrošina tām pienācīga 
iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Efektivitātes 
nodrošināšanas labad šādam nolūkam 
jāizveido Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa, kurā 
būtu proporcionāli pārstāvētas Savienības 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondi (tostarp pēc 
vajadzības institucionālie ieguldītāji un 
citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto 
finanšu pakalpojumus), to darbinieki, 
patērētāji un citi privātie apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
pakalpojumu lietotāji, tostarp MVU. 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citām 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.
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Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai konsultēties ar ieinteresēto personu grupu par jebkādu Iestādes veikto darbu.  
Ieinteresētajām personām grupā individuāli jāizlemj, vai tās sniegs konsultāciju.

Grozījums Nr. 189
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
pārvarēšanas laikā, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu 
iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
iestādes stabilitāti, nedrīkst skart 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido 
mehānisms, kas nodrošinātu iespēju 
dalībvalstīm izmantot šo aizsargpasākumu 
un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma 
pieņemšanai. Ņemot vērā dalībvalstu 
īpašos pienākumus šajā sakarā, ir 
lietderīgi uzdot šo uzdevumu Padomei.

(33) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
pārvarēšanas laikā, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu 
iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas 
situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes 
stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu 
fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm 
izmantot šo aizsargpasākumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 23. panta grozījumu, lai ierobežotu uzraudzības noteikumu.
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Grozījums Nr. 190
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu proporcionāli
pārstāvētas Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības institucionālie 
ieguldītāji un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbinieki, patērētāji un citi privātie 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotāji, 
tostarp MVU. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citām finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem.

(33) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
labad šādam nolūkam jāizveido 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa, kurā būtu pārstāvētas 
Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības un pensiju 
fondi (tostarp pēc vajadzības institucionālie 
ieguldītāji un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbinieki, patērētāji un citi privātie 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotāji, 
tostarp MVU. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupā jābūt 
vismaz 15 pārstāvjiem no patērētāju un 
gala lietotāju grupām, 5 neatkarīgiem 
augsta līmeņa akadēmiķiem un 10 
nozares un tās darbinieku pārstāvjiem. 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citām 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33.a) Salīdzinājumā ar finansētajām un 
saistītajām ražošanas pārstāvjiem 
bezpeļņas organizāciju loma ir tikai 
piedalīties debatēs par finanšu 
pakalpojumiem nākotnē un attiecīgo 
lēmumu pieņemšanas procesu. Šo stāvokli 
jākompensē ar atbilstošu Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas pārstāvju finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko 
Uzraudzības padomes vadītā atklātā 
izlases procedūrā izvēlas Eiropas 
Parlaments. Iestādes vadība jāuztic 
izpilddirektoram, kurš bez balsstiesībām 
var piedalīties Uzraudzības padomes un 
valdes sanāksmēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko no
Uzraudzības padomes izveidota saraksta 
izvēlas Eiropas Parlaments. Iestādes 
vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez 
balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības 
padomes un valdes sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai uzraudzības iestādēm ar labākajām zināšanām valsts mērogā —
valstu uzraudzības iestādēm — tiktu piešķirts pienākums izvēlēt par priekšsēdētāju 
viskvalificētāko personu. Tas novērš arī politizēšanu, ko izraisītu vienas Eiropas iestādes 
izveidots saraksts.

Grozījums Nr. 194
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām un no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta. Attiecībā uz 
Kopienas ieguldījumu ir jāpiemēro 
Kopienas budžeta procedūra. Finanšu 
pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām, Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta un jebkādām finanšu 
iestāžu tiešām iemaksām. Attiecībā uz 
Savienības ieguldījumu ir jāpiemēro 
Savienības budžeta procedūra. Finanšu 
pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

Or. en
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Grozījums Nr. 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi 
(turpmāk „Iestāde”).

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības (apdrošināšana un fondētās 
pensijas) iestādi (turpmāk „Iestāde”).

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu konsekvenci ar ziņojumiem par ESRK, banku darbību un vērtspapīriem un tirgu 
un radītu priekšstatu par vienotu un konsekventu Eiropas uzraudzības sistēmu.

Grozījums Nr. 196
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi 
(turpmāk „Iestāde”).

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzības iestādi (turpmāk „Iestāde”).

Or. en

Grozījums Nr. 197
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē Direktīva 2. Iestādes darbību regulē šī direktīva un 
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64/225/EEK, Direktīva 73/239/EEK, 
Direktīva 73/240/EEK,
Direktīva 76/580/EEK, Direktīva 
78/473/EEK, Direktīva 84/641/EEK, 
Direktīva 87/344/EEK, Direktīva 
88/357/EEK, Direktīva 92/49/EEK, 
Direktīva 98/78/EK, Direktīva 
2001/17/EK, Direktīva 2002/83/EK, 
Direktīva 2002/92/EK, Direktīva 
2003/41/EK, Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/68/EK, Direktīva 
2007/44/EK, Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Direktīva 64/225/EEK, Direktīva 
73/239/EEK, Direktīva 73/240/EEK, 
Direktīva 76/580/EEK, Direktīva 
78/473/EEK, Direktīva 84/641/EEK, 
Direktīva 87/344/EEK, Direktīva 
88/357/EEK, Direktīva 92/49/EEK, 
Direktīva 98/78/EK, Direktīva 
2001/17/EK, Direktīva 2002/83/EK, 
Direktīva 2002/92/EK, Direktīva 
2003/41/EK, Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/68/EK, Direktīva 
2007/44/EK, Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Savienības 
tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši EK līguma 226. pantā
noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
pilnvaras nodrošināt atbilstību Savienības 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un
konsekventu regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu 
saņēmēju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

4. Iestāde veicina finanšu ilgtspējīgumu 
un spēcīgu Savienības finanšu tirgu, lai 
veicinātu: i) iekšējā tirgus darbības un 
konkurences uzlabošanu, pamatojoties uz 
finanšu iekļaušanu un vienādiem 
noteikumiem, novēršot un ietekmējot 
sistēmas un pārrobežu risku, un jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu, konsekventu 
un ES regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju, citu saņēmēju 
un ieinteresēto personu, kā arī valsts 
finanšu aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, pārredzamības, efektivitātes 
un pienācīgas darbības nodrošināšanu un 
tā ilgtspējīgu mijiedarbību ar reālo 
ekonomiku; iv) finanšu atkārtošanās 
procesu samazināšanu un finanšu 
sistēmas stabilitātes īstermiņa, vidēja 
termiņa un ilgtermiņa aizsargāšanu 
kopumā; v) vienmērīgas monetārās 
politikas ieviešanas veicināšanu tirgos, kā 
arī banku noguldījumu un iestāžu 
līdzekļu kontroli; vi) mērķu sasniegšanu 
eiro jomā un vii) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas un sadarbības 
uzlabošanu, veicinot globālo 
konkurētspēju un atbalstot mazāk attīstīto 
ekonomiku finanšu attīstību. Šajā nolūkā 
Iestāde sekmē iepriekš 1. panta 2. punktā 
minēto Savienības tiesību aktu 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
saskaņošanu un piemērošanu, veicinot 
uzraudzības integrāciju un konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un, veicot tirgu 
ekonomikas analīzi, lai atbalstītu Iestādes 
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; i.a) 
regulatīvās patvaļas un pārmērīgas 
konkurences novēršanu starp 
dalībvalstīm, pastiprinot uzraudzību un 
regulēšanas līmeni; ii) apdrošinājuma 
ņēmēju un citu saņēmēju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsargāšanu;
v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu; (vi) vienotu metožu 
izveidošanu, lai novērtētu produktu 
īpašību un izplatīšanas procesa ietekmi uz 
iestāžu finansēm un patērētāju 
aizsardzību ar mērķi izveidot vienādus 
noteikumus. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Savienības tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu; v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu, 
ņemot vērā vajadzību veicināt konkurenci 
un inovāciju iekšējā tirgū un nodrošināt 
globālo konkurētspēju, un (vi) regulatīvās 
patvaļas novēršanu un vienādu 
noteikumu izveidošanu. Šajā nolūkā 
Iestāde sekmē iepriekš 1. panta 2. punktā 
minēto ES tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un veicot tirgu 
ekonomikas analīzi, lai veicinātu Iestādes 
mērķu sasniegšanu. Jāņem vērā 
starptautiski atzītie standarti un prakse.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāņem vērā labākā starptautiskā prakse un standarti.
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Grozījums Nr. 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu; (vi) regulatīvās patvaļas 
novēršanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Savienības tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

vi) punkts ir pašizskaidrojošs.

Grozījums Nr. 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un konsekventu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
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efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā nolūkā Iestāde sekmē 
iepriekš 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu; v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu un 
vi) vienotu metožu izveidošanu, lai 
novērtētu produktu īpašību un 
izplatīšanas procesu ietekmi uz iestāžu 
finansēm un patērētāju aizsardzību ar 
mērķi izveidot vienādus noteikumus. Šajā 
nolūkā Iestāde sekmē iepriekš 1. panta 
2. punktā minēto Savienības tiesību aktu 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

 vii) pēc 2008. un 2009. gada pieredzes stresa testi, tai skaitā ietekmes novērtējums uz 
klientiem, jāveic Kopienas mērogā, izmantojot vienotas metodes un tādējādi izveidojot 
vienādus noteikumus, ņemot vērā galvojumus.  

Grozījums Nr. 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konsekvences labad šā punkta tekstu iekļauj 1.a pantā (jauns).
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Grozījums Nr. 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Konsekvences labad šā punkta tekstu iekļauj 1.a pantā (jauns).

Grozījums Nr. 206
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Veicot šajā regulā minētos 
pienākumus, Iestādei jārīkojas neatkarīgi 
un objektīvi tikai Savienības interesēs.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt EUI reglamentējošo, pārvaldības, institucionālo un finanšu neatkarību. 
Tādēļ piedāvā ieviest skaidrus noteikumus regulās, ar ko nosaka EUI neatkarību. Šis 
noteikums būtu papildinājums citiem noteikumiem regulās, ar ko cita starpā nosaka arī EUI 
priekšsēdētāja neatkarību.
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Grozījums Nr. 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas, kuras galvenais 
mērķis ir nodrošināt pienācīgu noteikumu 
piemērošanu finanšu nozarē, lai 
saglabātu finanšu stabilitāti un tādējādi 
nodrošinātu uzticību visai finanšu 
sistēmai un atbilstošu aizsardzību finanšu 
pakalpojumu izmantotājiem.
2. Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ir 
šādas iestādes:
a) Eiropas Sistēmiskā risku komiteja, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. .../... 
[ESRK];
b) Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), kas izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. .../... [EVTI]; 
c) Eiropas uzraudzības iestāde (banku
darbība), kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. .../... [EBI];
d) Iestāde; 
e) Eiropas uzraudzības iestāde (apvienotā 
komiteja), kas minēta 40. pantā;
f) dalībvalstu iestādes, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. .../... 1. panta 2. punktā 
[EVTI], Regulā (EK) Nr. …/2009 
[EAFPI] un Regulā (EK) Nr. …/… 
[EBI];
g) Komisija 7. un 9. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai.
3. Lai nodrošinātu starpnozaru darba 
konsekvenci un vienotas pozīcijas finanšu 
konglomerātu uzraudzības jomā un citos 
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starpnozaru jautājumos, Iestāde pastāvīgi 
un cieši sadarbojas ar Eiropas Sistēmisko 
risku komiteju, kā arī ar Eiropas 
uzraudzības iestādi (banku darbība) un 
Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri 
un tirgus) ar 40. pantā minēto Eiropas 
uzraudzības iestāžu (apvienotā komiteja), 
starpniecību.
4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 13. panta 2. punktā minēto 
ciešas sadarbības principu EFUS puses 
sadarbojas ar savstarpēju cieņu un 
uzticību, īpaši, nodrošinot starp tām 
atbilstošu un drošu informācijas plūsmu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmai jābūt vienotai, nevis dažādu un nekoordinētu iestāžu 
kopumam. Jānodrošina cieša sadarbība.

Grozījums Nr. 208
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (EFUS), kas 
darbojas kā vienots uzraudzības iestāžu 
tīkls, kas apvieno visas dalībvalstu un 
Savienības kompetentās iestādes finanšu 
uzraudzībā saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.   Galvenais EFUS mērķis ir 
nodrošināt spēcīgu un pastāvīgu finanšu 
iestāžu uzraudzību Savienības mērogā, lai 
nodrošinātu uzticību finanšu sistēmai, 
atbalstītu ilgtspējīgu Savienības izaugsmi 
un kalpotu uzņēmējdarbības un 
iedzīvotāju interesēm.
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2. Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā ir 
šādas iestādes:
a) Eiropas Sistēmiskā risku komiteja, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr .../... [ESRK];
b) Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), kas izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. .../... [EVTI]; 
c) Eiropas uzraudzības iestāde (banku 
darbība), kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. .../... [EBI];
d) Iestāde; 
e) Apvienotā Eiropas uzraudzības iestāžu 
komiteja (AEUIK), kas minēta 40. pantā;
f) dalībvalstu iestādes, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. .../... 1. panta 2. punktā 
[EVTI], Regulā (EK) Nr. …/2009 
[EAFPI] un Regulā (EK) Nr. …/… 
[EBI];
g) Komisija 7. un 9. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai.
3. Visas EFUS puses cieši sadarbojas ar 
savstarpēju cieņu un uzticību saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 
2. punktā minēto ciešas sadarbības 
principu. 
4. Uz visām finanšu iestādēm attiecas 
juridiski saistoši Savienības tiesību akti 
un EFUS kompetento iestāžu uzraudzība. 
5. EFUS neatbrīvo uzraudzības iestādes 
no valsts uzraudzības pilnvaru 
īstenošanas saskaņā ar juridiski 
saistošiem Savienības tiesību aktiem un 
saprātīgiem starptautiskiem principiem 
banku uzraudzības jomā. 
6. Tikai EFUS uzraudzības iestādēm ir 
tiesības veikt Savienības finanšu iestāžu 
uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „finanšu iestādes” ir „apdrošināšanas 
uzņēmumi”, kā definēts 
Direktīvā 98/78/EK, „pārapdrošināšanas 
uzņēmumi”, kā definēts Direktīvā 
2005/68/EK, „papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūcijas”, uz ko attiecas 
Direktīva 2003/41/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā definēts 
Direktīvā 2002/87/EK;

1) „finanšu iestādes” ir uzņēmumi, kuru 
galvenā darbības joma ir pieņemt 
noguldījumus, izsniegt kredītus, sniegt 
apdrošināšanas pakalpojumus vai citus 
finanšu pakalpojumus saviem klientiem 
vai locekļiem, vai pašiem veikt finanšu 
ieguldījumus vai apgrozību, un citi 
uzņēmumi vai organizācijas, kas darbojas 
Savienībā līdzīgā jomā, arī tad, ja tiem 
nav tiešu darījumu ar iedzīvotājiem 
kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „sistēmisks risks” ir finanšu 
pakalpojumu neveiksmes risks, ko rada 
ievērojama visas finanšu sistēmas vai tās 
daļu pavājināšanās, un kuram ir 
potenciāli nopietna negatīva ietekme uz 
reālo ekonomiku. Šajā nozīmē visu veidu 
finanšu iestādes un starpnieki, tirgus, 
infrastruktūra un instrumenti ir 
potenciāli sistēmiski nozīmīgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b „pārrobežu risks” ir risks, ko rada 
ekonomikas nelīdzsvarotība vai finanšu 
neveiksmes visā Savienībā vai tās daļās, 
kurām ir potenciāli nopietna negatīva 
ietekme uz darījumiem starp divu vai 
vairāku dalībvalstu uzņēmējiem, iekšējā 
tirgus darbību vai Savienības vai kādas 
dalībvalsts valsts finansēm.  Šajā nozīmē 
jebkāds ekonomikas un finanšu risks ir 
potenciāls pārrobežu risks.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Veicot šajā regulā minētos
pienākumus, Iestādei jārīkojas neatkarīgi 
un objektīvi tikai Savienības interesēs.

Or. en

Pamatojums

Trijām EUI jādarbojas visas ES labākajās interesēs.
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Grozījums Nr. 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valstu uzraudzības iestādes kā 
Iestādes locekļi darbojas Savienības 
mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Frankfurte. Iestādes atrašanās vieta ir [...].

Or. en

Pamatojums

Eiropas Padomes 2003. gada 13. decembra secinājumos uzsvērts, ka „Visbeidzot dalībvalstu 
pārstāvji valsts un valdību vadītāju sanāksmē vienojās dot priekšroku kandidātvalstīm pēc 
pievienošanās Savienībai, izvēloties nākotnē izveidojamo biroju vai aģentūru atrašanās 
vietas, izņemot Eiropas ģenerālprokurora biroju, kurš, ja tāds tiks izveidots, atradīsies 
Luksemburgā saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Lēmumu.”

Grozījums Nr. 215
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes uzdevumi ir: 1. Lai nodrošinātu efektīvu un 
konsekventu finanšu iestāžu uzraudzību 
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Savienības mērogā, Iestādes uzdevumi ir:

Or. en

Grozījums Nr. 216
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt augstas kvalitātes kopēju 
reglamentējošu un uzraudzības standartu 
un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot 
atzinumus Kopienas iestādēm un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un 
tehnisko standartu projektus, pamatojoties 
uz 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem;

a) veicināt augstas kvalitātes kopēju 
reglamentējošu un uzraudzības standartu 
un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot 
atzinumus Savienības iestādēm un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un 
tehnisko standartu projektus, pamatojoties 
uz šo regulu un 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jānosaka finanšu iestāžu uzraudzība ES mērogā.

Grozījums Nr. 218
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 219
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu starp valstu uzraudzības 
iestādēm;

c) stimulēt un veicināt uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu starp valstu 
uzraudzības iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.d punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d.ii) cieši sadarboties ar EVTI grupu, kas 
ir atbildīga par investoru aizsardzību, 
produktu un to tirdzniecības atļaujām un 
uzraudzību, īpaši sniedzot EVTI vajadzīgo 
informāciju, lai veicinātu šo sadarbību;

Or. en

Pamatojums

EVTI jānodrošina investoru aizsardzība. Atbildība par šo pienākumu jāuztic tikai vienai 
uzraudzības iestādei, bet tas jāveic ar citu iestāžu palīdzību. Šādā veidā vislabāk var sasniegt 
„divu virsotņu” modeli, radikāli neizmainot visu trīs EFUS regulu projektus. 

Grozījums Nr. 221
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) veikt valstu uzraudzības iestāžu 
salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai 
veicinātu uzraudzības rezultātu 
konsekvenci;

e) izveidot un veikt uzraudzības iestāžu 
salīdzinošās novērtēšanas analīzi, lai 
veicinātu uzraudzības rezultātu 
konsekvenci;

Or. en



PE439.455v01-00 52/77 AM\808172LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.f punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f.ii) aizliegt atsevišķu produktu 
tirdzniecību vai darījumus veidus, lai 
negatīvi neietekmētu investoru 
aizsardzību, pareizu finanšu tirgu darbību 
un integritāti vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti;

Or. en

Pamatojums

Daži produkti ir ļoti apšaubāmi un var negatīvi ietekmēt visas finanšu sistēmas darbību.

Grozījums Nr. 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.f punkts – iii) punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f.iii) izveidot datu bāzes savā kompetences 
jomā un, jomās, kas noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. 
Apkopotajai informācijai jābūt pieejamai 
visiem tirgus dalībniekiem, un tai jāsatur 
galvenā informācija par reģistrētiem 
tirgus dalībniekiem, produktiem, 
pārkāpumiem un darījumiem, ja 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos ir 
noteikt neizpaušanas pienākums;

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.g punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g.ii) pēc vajadzības pārņemt visus 
pašreizējos uzdevumus no Eiropas 
apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzības iestāžu komitejas;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c.ii) likt valstu uzraudzības iestādēm veikt 
stresa testus, izmantojot pieņemtās 
metodes;

Or. en

Pamatojums

EAFPI jābūt pilnvarai veikt stresa testus, lai nodrošinātu sistēmas elastīgumu un iegūtu 
vajadzīgo informāciju, vienotā paziņošanas formātā un, izmantojot 17. pantā minētās 
metodes.

Grozījums Nr. 226
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) īpašos gadījumos, kas noteikti 9. panta 
6. punktā, 10. panta 3. punktā un 

svītrots
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11. panta 4. punktā, pieņemt atsevišķus 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f.ii) veicināt koordināciju starp 
uzraudzības iestādēm saskaņā ar 
16. pantu, tai skaitā aktivizēt to Iestādes 
locekļu pilnvaras, lai izveidotu vienotu 
Savienības rīcību attiecībā uz 
sistēmiskiem un pārrobežu riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f.ii) aizliegt atsevišķu produktu 
tirdzniecību vai darījumus veidus, lai 
negatīvi neietekmētu investoru 
aizsardzību, pareizu finanšu tirgu darbību 
un integritāti vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti;

Or. en

Pamatojums

Daži produkti ir ļoti apšaubāmi un var negatīvi ietekmēt visas finanšu sistēmas darbību.
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Grozījums Nr. 229
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot 2. punkta a) un 
d) apakšpunktā minētās pilnvaras, 
Iestādei jāņem vērā tie dalībvalstu tiesību 
akti, kas ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 230
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras pār iestādēm 
Kopienā vai ekonomiskām darbībām 
Kopienā, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. 

svītrots

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. 

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. Iestāde 
cieši sadarbojas ar uzraudzības iestādēm 
un izmanto to zināšanas, telpas un 
pilnvaras, lai īstenotu ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras un veiktu 
pētījumus. 

Or. en

Pamatojums

Iestādei cieši jāsadarbojas ar uzraudzības iestādēm. Ir būtiski, lai jaunās uzraudzības 
struktūras pamatā būtu uzraudzības iestāžu zināšanas, iekārtas un pilnvaras, lai īstenotu 
ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras un veiktu pētījumus.

Grozījums Nr. 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. 

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. Iestāde 
var izmantot uzraudzības iestāžu telpas un 
pilnvaras, lai īstenotu ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras un veiktu 
pētījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un izpildes 
pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos tiesību 
aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu. 

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas Savienības izmeklēšanas un 
izpildes pilnvaras, kā noteikts attiecīgajos 
tiesību aktos, kā arī tiesības iekasēt maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
To dalībvalstu uzraudzības iestāžu 
pilnvaras, kuras ir Iestādes locekļi 
Lai sasniegtu Iestādes mērķus, tās 
dalībvalsts uzraudzības iestādēm, kuras ir 
Iestādes locekļi, ir pilnvaras izveidot 
novēršanas un ietekmēšanas uzraudzības 
pasākumus. Šīs pilnvaras attiecas uz 
finanšu iestādēm un tās īsteno 
proporcionāli. Tās dod iespēju: 
a) pieprasīt un saņemt attiecīgu 
informāciju; 
b) izveidot ziņošanas un izpaušanas 
prasības;
c) veikt pārbaudes darbības vietā;
d) izveidot saprātīgus pasākumus (tai 
skaitā tādus, kas ietekmē interešu 
konfliktus, labu pārvaldību, likviditāti, 
uzkrājumus, dividendes un kompensācijas 
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politikas);
e) sadalīt vai nošķirt liela apjoma banku 
darbības no tirdzniecības un citām 
darbībām, kas nav pakalpojumi, ja pēc 
kopējiem kritērijiem ir novērtēts attiecīgs 
risks;
f) ierobežot vai uz laiku aizliegt atsevišķus 
produktus vai darījumu veidus, kas tieši 
netieši var radīt pārmērīgas tirgus 
svārstības vai graut visu Savienības 
finanšu sistēmu vai tās daļu, valsts 
finanses vai reālo ekonomiku;
g) likt finanšu iestādēm darboties, 
izmantojot filiāli, ja pēc kopējiem 
kritērijiem ir novērtēts attiecīgs risks;
h) noteikt atbilstošas soda naudas;
i) atlaist vadītājus un direktorus;
j) atcelt izpildvaru vai padomi;
k) uz laiku iejaukties finanšu iestāžu 
darbā;
l) atņemt ierobežotās atbildības 
priekšrocības nozīmīgiem finanšu iestāžu 
akcionāriem, ja tie pietiekami aktīvi 
neaizstāv korporatīvās intereses tādos 
gadījumos, kā pārredzamības trūkums, 
neapdomīga aizdošana vai aizņemšanās, 
vai nopietni un sistemātiski pārkāpumi;
m) uzlikt finansiālu atbildību vadītājiem, 
direktoriem vai finanšu iestādēm, kas 
izraisa nopietnus un sistemātiskus 
pārkāpumus vai līdzdarbojas tajos, vai 
kuru darba samaksas sistēma neatbilst 
veiktajam darbam; 
n) attiecīgā gadījumā aizstāvēt vadītāju un 
direktoru paziņojumus par procentu 
likmēm, darbību un līdzekļiem;
o) pieprasīt izveidot detalizētu risinājumu 
sistēmu, kas regulāri jāatjaunina, un kurā 
ietverts strukturēts ātrās iejaukšanās 
mehānisms, tūlītējas neitralizēšanas 
darbības un plāns bankrota gadījumā;
p) anulēt licences un atņemt pases; un
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q) vienoties par protokoliem, ar kuriem 
pēc iespējas efektīvāk un sistemātiskāk 
sasniegt vienotu rīcību Savienības 
mērogā, un novērst vai ietekmēt tirgus 
svārstības.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti Vienotu noteikumu kodekss

Or. en

Grozījums Nr. 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Lai nodrošinātu efektīvu un 
konsekventu finanšu iestāžu uzraudzību 
Savienības mērogā, Komisija, ņemot vērā 
starptautiskos principus, ko apstiprinājusi 
Savienība, vai kas apkopoti Savienības 
tiesību aktos, nosaka reglamentējošus 
standartus un apstiprina uzraudzības 
standartus, lai izveidotu „Vienotu 
Savienības finanšu uzraudzības 
noteikumu kodeksu” (Vienotu noteikumu 
kodekss), izmantojot regulas vai lēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Vienotu noteikumu kodeksā ir šāda 
informācija:
a) Savienības tiesību aktos minētās 
definīcijas;
b) Savienības tiesību aktos minētās 
kopīgās ziņošanas un izpaušanas 
prasības;
c) vajadzīgie elementi, lai nodrošinātu 
efektīvus sadarbības procesus, tai skaitā 
uzraudzības riska novērtēšana un 
informācijas koplietošana saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem;
d) atbilstoši reglamentējošie un 
uzraudzības standarti, kā reaģēt uz ESRK 
laicīgiem brīdinājumiem un ieteikumiem 
attiecībā uz visu Savienību vai tās 
ievērojamu daļu;
e) atbilstoši reglamentējošie un 
uzraudzības standarti, kā reaģēt uz 
Iestādes vai ES iestāžu identificētiem 
pārrobežu riskiem, kas attiecas uz visu 
Savienību vai tās ievērojamu daļu; un
f) atbilstoši reglamentējošie un 
uzraudzības standarti augsta līmeņa 
kompānijām un investīciju iestādēm kas 
darbojas visā Savienībā, attiecībā uz 
ziņošanu, izpaušanu un saprātīgām 
prasībām, lai novērstu sistēmiskos riskus 
un ietekmētu pārrobežu riskus.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai papildinātu, atjauninātu un 
grozītu nebūtiskus to tiesību aktu 
elementus, kas minēti 1. panta 2. punktā. 
Tehniskie standarti neattiecas uz 
stratēģiskiem lēmumiem un to saturu 
ierobežo tie tiesību akti, kuri ir to pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde izstrādā tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas šajā regulā un 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos,
vai pēc Komisijas pieprasījuma. Tehniskie 
standarti neattiecas uz politikas izvēlēm, 
un tajos ievēro proporcionalitātes 
principu.  Iestāde iesniedz izstrādāto 
standartu projektu Komisijai pieņemšanai 
kā deleģētos aktus (reglamentējošie 
standarti) vai apstiprināšanai kā 
realizācijas aktus (uzraudzības standarti) 
saskaņā ar šo regulu un 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem.
Standartu projektu vienlaicīgi iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. 
Tehniskie standarti neattiecas uz 
stratēģiskiem lēmumiem un to saturu 
ierobežo tie tiesību akti, kuri ir to pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde pirms pamatnostādņu un 
ieteikumu izveidošanas organizē atklātu 
sabiedrisko apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām un pirms 
tehnisko standartu apstiprināšanas izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Iestāde lūdz padomu vai 
viedokli Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupām 
saskaņā ar 22. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē atklātu 
sabiedrisko apspriešanu ar visām
ieinteresētajām personām un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, ja vien šāda apspriešanās un 
vērtēšana nav nesamērīga ar attiecīgo 
tehnisko standartu jomu un ietekmi, vai 
arī pastāv īpaša steidzamība. Tāpat 
iestāde lūdz padomu vai viedokli 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupām saskaņā ar 22. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē tehnisko 
standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Iestāde veic tehnisko 
standartu ietekmes vērtējumu.

Or. it

Pamatojums

Tehniskajiem standartiem jāveic ietekmes novērtējums, kas garantē, ka tie ietver tikai 
tehniskus elementus, un neparedz politisku lēmumu pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jaunajā uzraudzības sistēmā pilnībā jāpiemēro labāka regulēšana un proporcionalitāte. 
Konsultācijas un ietekmes novērtējums „attiecīgā gadījumā” nav pietiekams. Izveidojot 
tehniskos standartus, pamatnostādnes un ieteikumus, sistemātiski jāveic apspriedes ar 
sabiedrību un izmaksu/gūto labumu analīze, lai nodrošinātu pārredzamību un paaugstinātu 
efektivitāti. 

Grozījums Nr. 245
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Trīs mēnešu laikā pēc tehnisko standartu 
projekta saņemšanas Komisija apstiprina 
uzraudzības standartu projektu, ja tas 
atbilst Savienības tiesību aktiem. Tajā 
pašā termiņā Komisija var apstiprināt 
tehnisko standartu projektu ar 
grozījumiem, ja tie izveidoti kā 
reglamentējošie standarti. Abos 
gadījumos Komisija var pagarināt šo 
termiņu par vienu mēnesi.
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Or. en

Grozījums Nr. 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu, 
neapstiprināšanu vai grozīšanu. Komisija 
var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. 
Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par stās pieņemto lēmumu, minot 
iemeslus.  

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
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limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Grozījums Nr. 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija izlemj neapstiprināt
standartus, tā nosūta standartu projektu 
atpakaļ Iestādei, rakstiski paskaidrojot, 
kāpēc tas neatbilst Savienības sabiedrības 
interesēm, proporcionalitātes principam 
vai iekšējā tirgus integrācijai.   Sešu 
nedēļu laikā pēc Komisijas rakstisko 
iemeslu saņemšanas Iestāde izdara 
grozījumus standartu projektā, ņemot 
vērā visus Komisijas ieteikumus. 

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Grozījums Nr. 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija neapstiprina standartus, tā
piedāvā pamatotus grozījumus un nosūta 
standartu projektu atpakaļ Iestādei. 
Iestāde var grozīt standartu projektu 
atbilstoši Komisijas piedāvātajiem 
grozījumiem un vēlreiz iesniegt standartu 
projektu Komisijai apstiprināšanai. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Grozījums Nr. 250
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jebkurā gadījumā Komisija informē 
Iestādi, Eiropas Parlamentu un Padomi 
par tās pieņemto lēmumu, minot iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 251
Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā pēc grozīto standartu 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
to apstiprināšanu vai neapstiprināšanu un 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par tās pieņemto lēmumu, minot iemeslus.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Grozījums Nr. 252
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido reglamentējošos 
standartus deleģēto aktu formā saskaņā 
ar šīs regulas 7.a līdz 7.d pantu un 
apstiprina uzraudzības standartus kā 
realizācijas aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 291. pantā 
minēto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā pēc Iestādes grozīto
standartu saņemšanas Komisija tos 
apstiprina vai noraida. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Grozījums Nr. 254
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc attiecīgās procedūras pabeigšanas 
standartus publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī ar attiecīgu virsrakstu 
ES deleģētie standarti vai ES realizācijas 
standarti.    

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vienotu noteikumu kodeksu regulāri 
atjaunina un piemēro Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Iestāde savā gada ziņojumā norāda, 
kuras valsts iestādes nav ievērojušas 
reglamentējošos vai uzraudzības 
standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Deleģēšanas kārtība

1. Pilnvaras apstiprināt 7. pantā minētos 
deleģētos aktus, ar kuriem izveido 
tehniskos standartus, piešķir Komisijai uz 
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nenoteiktu laiku. 
2. Pēc deleģētā akta apstiprināšanas 
Komisija nekavējoties par to paziņo 
vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
3. Pilnvaras apstiprināt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir saskaņā ar 7.b līdz 
7.d pantā minētajiem nosacījumiem.
4. Ar 35. pantā minēto ziņojumu Iestāde 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par apstiprinātajiem tehniskajiem 
standartiem un valstu iestādēm, kuras nav 
tos ievērojušas. 

Or. en

Grozījums Nr. 258
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Deleģēšanas kārtība

1. Pilnvaras apstiprināt 7. pantā minētos 
reglamentējošos standartus piešķirt 
Komisijai uz nenoteiktu laiku, ja nozares 
tiesību aktos nav paredzēts citādi.    
2. Pēc deleģētā akta apstiprināšanas 
Komisija nekavējoties par to paziņo 
vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
3. Pilnvaras apstiprināt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir saskaņā ar 7.b un 
7.c pantā minētajiem nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 
7. pantā, var atsaukt Eiropas Parlaments 
vai Padome.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai izlemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, informē otru 
iestādi un Komisiju par deleģētajām 
pilnvarām, kuru atsaukšana tiek izskatīta.
3. Lēmums par atsaukšanu pārtrauc tajā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas 
spēkā nekavējoties vai noteiktā dienā 
vēlāk. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu. To publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunajām komitoloģijas procedūrām. Parlamentam nav rakstiski jāiesniedz 
atsaukšanas iemesli. 

Grozījums Nr. 260
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem 

1. Eiropas Parlaments vai Padome četru 
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mēnešu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas 
var iebilst pret deleģēto aktu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laiku var pagarināt par diviem mēnešiem.
2. Ja pēc šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlamentam, ne Padomei nav iebildumu 
pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā.
Pirms šā perioda beigām un attiecīgi 
pamatotos izņēmuma gadījumos gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome var 
informēt Komisiju, ka tiem nav nodoma 
celt iebildumus pret deleģēto aktu.  Šādā 
gadījumā deleģēto aktu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunajām komitoloģijas procedūrām. Parlamentam nav rakstiski jāiesniedz 
iebildumu iemesli. 

Grozījums Nr. 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 
7. pantā, var atsaukt Eiropas Parlaments 
vai Padome.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai izlemtu par pilnvaru 
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deleģēšanas atsaukšanu, informē otru 
iestādi un Komisiju par deleģētajām 
pilnvarām, kuru atsaukšana tiek izskatīta.
3. Lēmumā par atsaukšanu paskaidro 
atsaukšanas iemeslus, un tas pārtrauc 
tajā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nekavējoties vai noteiktā 
dienā vēlāk. Tas neietekmē jau spēkā 
esošo tehnisko standartu derīgumu. To 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 
7. pantā, var atsaukt Eiropas Parlaments 
vai Padome.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai izlemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, informē otru 
iestādi un Komisiju par deleģētajām 
pilnvarām, kuru atsaukšana tiek izskatīta.
3. Lēmums par atsaukšanu stājas spēkā 
nekavējoties vai noteiktā dienā vēlāk. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
derīgumu. To publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret tehniskiem standartiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome četru 
mēnešu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas 
var iebilst pret deleģēto aktu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu var pagarināt par diviem 
mēnešiem.
2. Ja pēc šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlamentam, ne Padomei nav iebildumu 
pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā. 
Pirms šā perioda beigām un attiecīgi 
pamatotos izņēmuma gadījumos gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome var 
informēt Komisiju, ka tiem nav nodoma 
celt iebildumus pret deleģēto aktu.  Šādā 
gadījumā deleģēto aktu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret tehniskajiem standartiem, tie 
nestājas spēkā. Iestāde, kas iebilst pret 
deleģēto aktu, paskaidro iebildumu 
iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem 

1. Eiropas Parlaments vai Padome četru 
mēnešu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas 
var iebilst pret deleģēto aktu. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu var pagarināt par diviem 
mēnešiem.
2. Ja pēc šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlamentam, ne Padomei nav iebildumu 
pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā. 
Pirms šā perioda beigām un attiecīgi 
pamatotos izņēmuma gadījumos gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome var 
informēt Komisiju, ka tiem nav nodoma 
celt iebildumus pret deleģēto aktu.  Šādā 
gadījumā deleģēto aktu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā aktā noteiktajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kas iebilst pret deleģēto 
aktu, paskaidro iebildumu iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d pants
Deleģēto aktu projekta neapstiprināšana 

vai grozījumi 
1. Ja Komisija neapstiprina deleģēto aktu 
projektu vai to groza, tā par to informē 
Iestādi, Eiropas Parlamentu un Padomi, 
minot iemeslus. 
2. Eiropas Parlaments vai Padome viena 
mēneša laikā var sasaukt atbildīgos 
Komisijas locekļus un Iestādes 
priekšsēdētāju uz Eiropas Parlamenta 
kompetentās komitejas vai Padomes ad 
hoc sanāksmi, lai norādītu un 
paskaidrotu to atšķirības. 

Or. en


