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Grozījums Nr. 146
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi

ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
uzraudzības iestādi

Or. en

Grozījums Nr. 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
jāveido dalībvalstu un Eiropas Savienības
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos tādu finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus, kuras nedarbojas ES līmenī,
dalībvalstu kompetencē. Uzraudzības 
iestāžu kolēģijai būtu jāuzrauga iestādes, 
kas ir pārrobežu iestādes, bet nedarbojas 
ES līmenī. Iestādei būtu pakāpeniski 
jāpārņem to iestāžu uzraudzība, kuras 
darbojas ES līmenī. Jāpanāk arī noteikumu 
par finanšu iestādēm un tirgiem labāka 
saskaņošana un konsekventa piemērošana 
Savienībā. Nepieciešams izveidot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, kā arī Eiropas 
uzraudzības iestādi (apdrošināšana un 
fondētās pensijas) un Eiropas uzraudzības
iestādi (banku darbība), kā arī Eiropas 
uzraudzības iestādi (Apvienotā komiteja). 
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Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
būtu jāiekļauj Eiropas Sistēmisko risku 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu kompetento iestāžu 
uzdevumus, tostarp attiecībā uz savstarpēju 
sadarbību un sadarbību ar Komisiju, 
nosaka šādi tiesību akti: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju 
kompensāciju sistēmām, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu 
galīgumu maksājumu un vērtspapīru 
norēķinu sistēmās, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 28. maija Direktīva 
2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu 
fondu biržas oficiālajā sarakstā un par 
informāciju, kas jāpublicē par tādiem 
vērtspapīriem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 
2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma 
līgumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes
2002. gada 16. decembra Direktīva 
2002/87/EK par papildu uzraudzību 
kredītiestādēm, apdrošināšanas 
uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām 
finanšu konglomerātos, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīva 2003/6/EK par iekšējās 

(11) Dalībvalstu kompetento iestāžu 
uzdevumus, tostarp attiecībā uz savstarpēju 
sadarbību un sadarbību ar Komisiju, 
nosaka šādi tiesību akti: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju 
kompensāciju sistēmām1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu 
galīgumu maksājumu un vērtspapīru 
norēķinu sistēmās2, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 28. maija Direktīva 
2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu 
fondu biržas oficiālajā sarakstā un par 
informāciju, kas jāpublicē par tādiem 
vērtspapīriem3, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 
2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma 
līgumiem4, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 16. decembra 
Direktīva 2002/87/EK par papildu 
uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas 
uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām 
finanšu konglomerātos5, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
28. janvāra Direktīva 2003/6/EK par 
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informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu), Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš 
jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus 
vai atļaujot to tirdzniecību, un par 
Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīva 
2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 
2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu 
instrumentu tirgiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 15. decembra 
Direktīva 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un 
par grozījumiem Direktīvā, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 23. septembra 
Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par 
ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu 
kapitāla pietiekamību (Pārstrādāta versija), 
neskarot Eiropas Banku iestādes 
kompetenci attiecībā uz piesardzīgu 
uzraudzību, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīva 2009/65/EK par pārvedamu 

iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijām 
(tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)1, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
4. novembra Direktīva 2003/71/EK par 
prospektu, kurš jāpublicē, publiski 
piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 
tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK 
grozījumiem2, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 
2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu 
instrumentu tirgiem3, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 15. decembra 
Direktīva 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un 
par grozījumiem Direktīvā4, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai5, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 23. septembra 
Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu6, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par 
ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu 
kapitāla pietiekamību (Pārstrādāta versija), 
neskarot Eiropas Banku iestādes 
kompetenci attiecībā uz piesardzīgu 
uzraudzību7, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 13. jūlija 
Direktīva 2009/65/EK par pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem8, Direktīva … (gaidāmā 
AIFP direktīva) un Regula … (gaidāmā 
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vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumiem, Direktīva … (gaidāmā AIFP 
direktīva) un Regula … (gaidāmā KA 
regula), tostarp visas Komisijas direktīvas, 
noteikumi un lēmumi, kas pamatojas uz 
minētajiem tiesību aktiem, kā arī jebkādi 
citi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

KA regula), tostarp visas Komisijas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī jebkādi citi turpmāk pieņemti 
Savienības tiesību akti, ar ko nosaka 
Iestādes uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no Pamatojums in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Grozījums Nr. 149
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu 
nozarē, lai, tostarp izmantojot vienotu 
noteikumu krājumu, nodrošinātu 
vienādus noteikumus un atbilstīgu 
aizsardzību ieguldītājiem un patērētājiem 
visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir augsti
specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Kopienas tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 

(14) Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Ja, piemēram, 
tehnisko standartu projekts nebūtu 
saderīgs ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, tajā nebūtu ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tas 
būtu pretrunā finanšu pakalpojumu 
iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas 
noteikti Eiropas Savienības acquis 
finanšu pakalpojumu tiesību jomā, 
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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.

Komisija to var daļēji vai pilnībā noraidīt. 
Lai nodrošinātu šo standartu netraucētu 
un ātru pieņemšanu, jānosaka termiņš, 
kurā Komisijai ir jāpieņem lēmums par to, 
vai standartus apstiprināt pilnībā, daļēji 
vai neapstiprināt. Šajā regulā noteiktais 
tehnisko standartu izstrādes process 
neskar Komisijas tiesības pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politiskus lēmumus, un 
to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Savienības tiesību akti. Uzticot standartu 
projektu izstrādi Iestādei, nodrošina, ka 
tiek pilnībā izmantotas valstu uzraudzības 
iestāžu specializētās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst piešķirt pilnvaras grozīt tehniskos standartu. Pēc savas dabas tie ir 
tehniski, un tāpēc tie ir jāizstrādā tikai Eiropas uzraudzības iestāžu tehniskajiem ekspertiem. 
Ja standarti neatbilst prasībām tiesisku vai ar vienoto tirgu saistītu iemeslu dēļ, Komisija tos 
var noraidīt pilnībā vai daļēji. 

Grozījums Nr. 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību noguldītājiem,
ieguldītājiem un patērētājiem visā Eiropā. 
Tā kā Iestādei ir augsti specializētas 
zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai 
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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. 

uzticēt tehnisko standartu projektu izstrādi 
Savienības tiesību aktos noteiktajās jomās, 
kas neietver politikas izvēles. Izstrādājot 
tehniskos standartus, Iestādei būtu jāņem 
vērā finanšu iestāžu dažādā uzbūve un 
riska profili. Iestādei jo īpaši būtu 
jācenšas nepieļaut nevajadzīga sloga 
radīšanu finanšu iestādēm, kas atrodas 
Savienībā, kuras pieder šo iestāžu 
biedriem un kurām ir liela nozīme 
sociālās atstumtības mazināšanā.
Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekts jāpieņem Komisijai. 
Tajos tiktu veikti grozījumi, 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

Grozījums Nr. 151
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 



AM\808173LV.doc 9/100 PE439.456v01-00

LV

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. 

augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Šie standarti nedrīkst būt 
pretrunā nevienas dalībvalsts tiesību 
aktiem, jo, pieņemot šos aktus, ir izdarīta 
politikas izvēle.  Komisijai jāapstiprina šis 
tehnisko standartu projekts saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, lai nodrošinātu 
tiem saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekts jāpieņem vai jānoraida
Komisijai saskaņā ar skaidriem un 
pārredzamiem principiem. To
neapstiprinātu, 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

Grozījums Nr. 152
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
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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 Kopienas tirgus 
pamatprincipiem, kā noteikts acquis 
finanšu pakalpojumu tiesību aktu jomā. Lai 
nodrošinātu šo standartu optimālu un 
savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams 
noteikt termiņu Komisijas lēmuma 
pieņemšanai par to apstiprināšanu. 

projekta izstrādi Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekts jāpieņem Komisijai. 
Komisija tajā nedrīkstētu veikt 
grozījumus. Komisijai tehnisko standartu 
projekts būtu jānoraida tikai tad, ja tas
būtu nesaderīgs ar Eiropas Savienības
tiesību aktiem, tajā nebūtu ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tas būtu 
pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā 
tirgus pamatprincipiem, kā noteikts 
Eiropas 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

Pamatojums

Lai nodrošinātu Iestādes neatkarību un cienītu tās zināšanas, Komisijai nedrīkst noteikt 
tiesības grozīt Iestādes ierosinātos tehniskos standartus. Komisijai ir jābūt tikai tiesībām 
rūpīgi pārbaudīt tehnisko standartu projektu, kuras izmantojot tā to atbilstoši skaidriem un 
pārredzamiem principiem apstiprina vai neapstiprina. 

Grozījums Nr. 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) 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.

(15) Komisijai šis tehnisko standartu 
projekts būtu jāapstiprina, lai nodrošinātu 
tam saistošu juridisko spēku. Ja, 
piemēram, tehnisko standartu projekts 
nav saderīgs ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, tajā nav ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tas ir 
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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. 

pretrunā ar finanšu pakalpojumu iekšējā 
tirgus pamatprincipiem, kā noteikts 
Eiropas Savienības acquis finanšu 
pakalpojumu tiesību aktu jomā, Komisija 
to var neapstiprināt daļēji vai pilnībā. Lai 
nodrošinātu šo standartu netraucētu un 
ātru pieņemšanu, būtu jānosaka termiņš, 
kurā Komisijai ir jāpieņem lēmums par to, 
vai standartus apstiprināt pilnībā, daļēji 
vai neapstiprināt. Šajā regulā noteiktais 
tehnisko standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Jautājumi, 
uz kuriem attiecas tehniskie standarti, 
neietver politikas lēmumus, un to saturu 
ierobežo 1. līmenī pieņemtie Savienības
tiesību akti. Uzticot standartu projektu 
izstrādi Iestādei, nodrošina, ka tiek pilnībā 
izmantotas valstu uzraudzības iestāžu 
specializētās zināšanas. 

Or. en

Grozījums Nr. 154
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Kopienas tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) 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 šā jautājuma 
jutīgumu, tiesības noteikt, vai pastāv
ārkārtas situācija, pēc apspriešanās ar 
Komisiju, ESRK un attiecīgos gadījumos 
ar Eiropas uzraudzības iestādēm, būtu 
jāuztic Padomei, . 

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 157
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 

(21) 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 
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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 kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Kopienas tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt 
īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas 
situāciju. Arkārtas situācija būtu 
jākonstatē Eiropas Sistēmisko risku 
komitejai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Savienības tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Lai tiktu galā ar iespējamām ārkārtas situācijām, saistībā ar ES vienotā finanšu pakalpojumu 
tirgus izveidi ir jārīkojas koordinēti, jo krīze vienā dalībvalstī var ātri izraisīt krīzi citās 
valstīs.  Tāpēc Eiropas Sistēmisko risku komitejai jānosaka pilnvaras konstatēt ārkārtas 
situāciju. Eiropas Sistēmisko risku komiteja ir ļoti piemērota iespējamo ārkārtas situāciju 
konstatēšanai, jo tā ir tehniska struktūra, kas izveidota, lai uzraudzītu un noteiktu iespējamos 
draudus finanšu stabilitātei. 

Grozījums Nr. 158
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) 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. Ārkārtas situācija būtu 
jākonstatē Eiropas Sistēmisko risku 
komitejai. Komisijai, pamatojoties uz 
Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
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uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Kopienas tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

ieteikumu, būtu jāizsludina ārkārtas 
situācija. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Savienības tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Sistēmisko risku komiteja ir vispiemērotākā struktūra, kas var izsludināt ārkārtas 
situāciju. Tomēr, tā kā, nosakot, vai pastāv ārkārtas situācija, ir jābūt plašai rīcības brīvībai, 
saskaņā ar Līgumu juridiskajai personai, kas pieņem gala lēmumu, ir jābūt Komisijai.

Grozījums Nr. 159
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Turklāt 2009. gada 2. aprīļa 
Londonas G-20 valstu vadītāju sanāksmē 
pieņemtajā deklarācijā par pasākumiem 
finanšu sistēmas stiprināšanai ir izteikta 
prasība „[pieņemt] uzraudzības kolēģiju 
darbības pamatnostādnes, atbalstīt šo 
kolēģiju izveidi, darbību un dalību tajās, 
tostarp, nosakot tiesības pastāvīgi noteikt 
sistēmiski svarīgus pārrobežu 
uzņēmumus”. 

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu kompetento iestāžu 
viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp 
šīm kompetentajām iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā 
kompetentās iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver 
strīdi par procesuāliem pienākumiem 
sadarbības procesā, kā arī par Savienības
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem tieši adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Savienības tiesību aktu darbības jomās. 
Gadījumos, kad attiecīgajos Eiropas 
Savienības tiesību aktos dalībvalstīm ir 
noteikta rīcības brīvība, ar Iestādes 
pieņemtiem lēmumiem nedrīkst aizstāt šo
Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās 
rīcības brīvības izmantošanas tiesības.

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu kompetento iestāžu 
viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp 
šīm kompetentajām iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā 
kompetentās iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetence šajā 
jautājumā ir 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 tirgu dalībniekiem tieši adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Savienības tiesību aktu darbības jomās. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums izriet no grozījuma, kas ir likts priekšā attiecībā uz 11. panta 1. punktu 
par „saistošas starpniecības” piemērošanas jomu.  Šajā regulas projektā ir jānosaka tikai 
EVTI pilnvaras nodrošināt „saistošu starpniecību”, kā arī izšķiršanas procedūra.  Tomēr 
nozaru tiesību aktos ir jānosaka pienākums norādīt „saistošās starpniecības” piemērošanas 
jomu katrā gadījumā atsevišķi.
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Grozījums Nr. 162
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Lai nodrošinātu efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzību un samērīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu kompetento iestāžu 
viedokļus, Iestādei jāspēj izšķirt strīdi starp 
šīm kompetentajām iestādēm, tostarp 
uzraudzības iestāžu kolēģijās, pieņemot 
saistošus lēmumus. Jānosaka 
samierināšanas posms, kura laikā 
kompetentās iestādes var panākt 
vienošanos. Iestādes kompetencē jāietver 
strīdi par procesuāliem pienākumiem 
sadarbības procesā, kā arī par Eiropas 
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 tirgu dalībniekiem tieši adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās Eiropas 
Savienības tiesību aktu darbības jomās. 
Tas attiecas arī uz domstarpībām 
uzraudzības iestāžu kolēģijā.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) 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 ir tiesīga 
ierobežot valstu uzraudzības iestādes 
pilnvaras deleģēt savus uzdevumus. 
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 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. 164
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) 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 kompetentajām 
iestādēm.

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

Or. en

Grozījums Nr. 165
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir 
savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie 
riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, 
kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. 
Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi 
notikumi savā kompetences jomā un, ja 
nepieciešams, regulāri vai īpašos 
gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, 
Padome, Komisija, citas Eiropas 
uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja. Iestādei jāveic arī Kopienas 
līmeņa spriedzes pārbaužu koordinēšana, 
lai novērtētu finanšu tirgu dalībnieku 

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir 
savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie 
riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, 
kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. 
Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi 
notikumi savā kompetences jomā un, ja 
nepieciešams, regulāri vai īpašos 
gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, 
Padome, Komisija, citas Eiropas 
uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja. Iestādei jāierosina un
jāveic arī Eiropas Savienības līmeņa 
spriedzes pārbaužu koordinēšana, lai 
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noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem 
tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes.

novērtētu finanšu iestāžu noturību pret 
nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, 
nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes. Lai 
orientējoši informētu par sava darba 
izpildi, Iestādei jāveic tirgu ekonomiskā 
analīze un jānosaka iespējamo tirgus 
procesu ietekme uz tiem.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot ekonomikas analīzi, Eiropas uzraudzības iestāde varēs pieņemt apzinātākus 
lēmumus par savas darbības ietekmi plašākā tirgū un plašāka tirgus procesu ietekmi uz 
iestādes darbību. Šāds risinājums atbilst dalībvalstu paraugpraksei. 

Grozījums Nr. 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE439.456v01-00 22/100 AM\808173LV.doc

LV

Grozījums Nr. 167
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Iestādei jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām par tehniskiem 
standartiem, pamatnostādnēm un 
ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga 
iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Pirms 
tehnisko standartu projekta, 
pamatnostādņu un ieteikumu 
pieņemšanas, lai ievērotu augstākās 
kvalitātes regulējuma paraugpraksi, 
Iestādei būtu jāveic ietekmes novērtējums. 
Lai sniegtu efektīvu ārējo palīdzību,
jāizveido vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas atbilstīgi
proporcionāli pārstāvētu Eiropas 
Savienības finanšu tirgu dalībniekus 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), 
arodbiedrības, akadēmiskās aprindas, 
patērētājus un citus privātos finanšu 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU. 
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dažādo ieinteresēto personu pārstāvībai grupā ir jābūt atbilstīgai uzdevumiem, kas tai jāveic, 
nevis vienkārši proporcionālai.
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Grozījums Nr. 168
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbiniekus, patērētājus 
un citus privātos finanšu pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu 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 
nolūkā jāizveido vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
pārstāvētu Eiropas Savienības finanšu 
tirgu dalībniekus (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbiniekus, patērētājus 
un citus privātos finanšu pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupā 
jābūt vismaz 15 patērētāju un lietotāju 
pārstāvjiem, 5 neatkarīgiem vadošajiem 
akadēmisko aprindu pārstāvjiem un 
nozares un tās darbinieku 10 pārstāvjiem.  
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Thijs Berman

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Eiropas 
Savienības kredītiestādes un ieguldījumu 
sabiedrības (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), arodbiedrības, 
akadēmiskās aprindas, patērētāju 
organizācijas un citus privātos banku 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU. 
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrībās darbojas darbinieku pārstāvji un patērētāju organizācijās — patērētāju 
pārstāvji. Tā kā viņi starpnozaru procesus pārzina visos sīkumos, viņi vislabāk ieinteresēto 
personu grupā spēj aizstāvēt nodarbināto personu un patērētāju intereses.

Grozījums Nr. 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 

(33) Iestādei ir jānodrošina ieinteresētajām 
personām tiesības izteikties par visiem 
Iestādes veiktajiem pasākumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem pasākumiem 
Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā 
jāizveido vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Eiropas 
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proporcionāli pārstāvētu Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbiniekus, patērētājus 
un citus privātos finanšu pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Savienības finanšu tirgu dalībniekus 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
finanšu pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupai jānodrošina iespēja izteikties un komentēt visus tos Iestādes 
pasākumus, kas tās locekļiem šķiet svarīgi. Individuālajām ieinteresētajām personām grupā ir 
jāizlemj pašām, vai tās vēlētos izteikties vai ne.

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

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Bezpeļņas organizācijām 
salīdzinājumā ar nozares pārstāvju labo 
finansējumu un sakariem debatēs par 
turpmākajiem finanšu pakalpojumiem un 
attiecīgo lēmumu pieņemšanas procesā ir 
daudz vājākas pozīcijas. Šāda 
nevienlīdzība būtu jānovērš, šo 
organizāciju pārstāvjiem Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupā 
nosakot atbilstošu finansējumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
pārvarēšanas laikā, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu tirgu 
dalībnieku stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
tirgu dalībnieka 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.

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

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 23. panta grozījumiem, ko iesniedza ar mērķi ierobežot drošības 
klauzulas iedarbību.

Grozījums Nr. 173
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Pamatojoties uz iegūto pieredzi, 
triju gadu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas Komisijai Eiropas 
Savienības līmenī ir jānosaka skaidras un 
pamatotas pamatnostādnes attiecībā uz 
apstākļiem, kādos dalībvalsts var piemērot 
drošības klauzulu. Drošības klauzulas 
piemērošanu izvērtē saskaņā ar šīm 
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pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav pamatnostādņu par apstākļiem, kādos, pieņemot lēmumu, skar 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Ar „fiskālās atbildības” jēdziena pamatā esošo tiesiskās 
noteiktības principu nodrošina līdzvērtīgus apstākļus valstu iestādēm, finanšu tirgu 
dalībniekiem visā Eiropas Savienībā.  Visiem ir jādefinē un jāvienojas par skaidrām 
pamatnostādnēm attiecībā uz apstākļiem, kādos var vērsties ar sūdzību par fiskālo pienākumu 
aizskārumu.  Turpmāk, izstrādājot pamatojumu un ietekmes novērtējumu, dalībvalstīm būs 
jāpierāda, ka to konkrētais gadījums attiecas uz pamatnostādņu piemērošanas jomu. 

Grozījums Nr. 174
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Iestāde jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko pēc 
Uzraudzības padomes vadībā veiktas 
atklātas atlases ieceļ Eiropas Parlaments.  
Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, 
kurš bez balsstiesībām var piedalīties 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko atklātā 
konkursā izvēlas Uzraudzības padome. 
Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, 

(38) Iestādi jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko no 
Uzraudzības padomes atlasītajiem 
kandidātiem izvēlas Eiropas Parlaments. 
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kurš bez balsstiesībām var piedalīties 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmēs.

Iestādes vadība jāuztic izpilddirektoram, 
kurš bez balsstiesībām var piedalīties 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka viskvalificētākā indivīda atlasi priekšsēdētāja amatam izdara cilvēki, 
kam valstu līmenī ir visdziļākās zināšanas, — valstu uzraudzības iestādes. Ar šādu risinājumu 
novērš jebkādu politizēšanu, kas varētu notikt, ja kandidātus atlasa viena no Eiropas 
iestādēm. 

Grozījums Nr. 176
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru 
līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas ar
Eiropas uzraudzības iestāžu (apvienota 
konsultatīvā komiteja) (”Apvienotā 
konsultatīvā komiteja”) starpniecību un 
attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. 
Apvienotajai konsultatīvajai komitejai 
būtu jākoordinē triju Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbība attiecībā uz finanšu 
konglomerātiem. Nepieciešamības 
gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas 
Uzraudzības iestādes (apdrošināšana un 
fondētās pensijas)vai Eiropas Uzraudzības 
iestādes (banku darbība) kompetences 
jomā, paralēli jāpieņem arī attiecīgajām 
Eiropas uzraudzības iestādēm. Apvienoto 
konsultatīvo komiteju katru gadu 
rotācijas kārtībā vadīs viens no triju 
Eiropas uzraudzības iestāžu 
priekšsēdētājiem. Apvienotās 
konsultatīvās komitejas priekšsēdētājam 
jābūt Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
priekšsēdētāja vietniekam. Apvienotajā 
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konsultatīvajā komitejā jāizveido 
pastāvīgs sekretariāts, kura personālam 
jābūt visu Eiropas uzraudzības iestāžu 
norīkotajiem darbiniekiem, šādi 
nodrošinot iespēju neformāli apmainīties 
ar informāciju un radīt kopējas kultūras 
pieeju visās trīs Eiropas uzraudzības 
iestādēs.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pienācīgi definēt un plašāk izklāstīt Komisijas priekšlikumā iecerētās apvienotās 
komitejas lomu.  Izveidojot apvienoto komiteju, ir jāuzlabojas informācijas apmaiņai starp 
Eiropas uzraudzības iestādēm un jārodas iespējām Eiropas uzraudzības iestādēm mācīties 
vienai no otras. Tajā ir jābūt pilna laika sekretariātam, kas palīdz tai veikt uzdevumus, starp 
kuriem var būt arī finanšu konglomerātu uzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku komitejā 
strādājošo Eiropas Centrālās bankas darbinieku makroekoniskās analīzes atspoguļošana 
mikroekonomikā.

Grozījums Nr. 177
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Ir jāparedz ieviest jaunu 
uzraudzības sistēmu, un tās efektivitāte ir 
rūpīgi jāizvērtē. Būtu jāapsver iespēja 
vidējā termiņā un ilgtermiņā pakāpeniski 
pāriet uz uzraudzības sistēmu, kuras 
pamatā būtu divas iestādes: viena, kas 
īstenotu mikrouzraudzību un otra, kas 
atbildētu par pārredzamību, investoru 
aizsardzību un tirgu integritāti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā uzraudzības sistēma ir veidota, pamatojoties uz tradicionālo 
uzraudzības iestāžu shēmu, kurā vērā ņem starpniecības iestāžu veidu. Tomēr, tā kā šos 
starpniecības iestāžu veidus ir grūti atšķirt, ir jāapsver iespēja vidējā termiņā un ilgtermiņā 
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attiecīgos gadījumos noteikt citādu uzraudzības sistēmu.

Grozījums Nr. 178
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām un no Eiropas 
Kopienu 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 un no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, kurā šos 
līdzekļus paredz kā atsevišķu izdevumu 
kategoriju. Attiecībā uz Eiropas 
Savienības ieguldījumu ir jāpiemēro 
Eiropas Savienības budžeta procedūra. 
Finanšu pārskatu revīzija jāveic Revīzijas 
palātai.

Or. en

Pamatojums

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Grozījums Nr. 179
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 

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

gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām, no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta un no 
tiešajiem finanšu iestāžu maksājumiem. 
Attiecībā uz Eiropas Savienības
ieguldījumu ir jāpiemēro Eiropas 
Savienības budžeta procedūra. Finanšu 
pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi (turpmāk „Iestāde”).

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu uzraudzības iestādi (turpmāk 
„Iestāde”).

Or. en

Grozījums Nr. 181
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/25/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 
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Direktīva 2009/65/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Direktīva 2002/65/EK,Direktīva 
2007/36/EK un Direktīva 2006/49/EK 
(neskarot Eiropas Banku iestādes 
kompetenci attiecībā uz piesardzīgu 
uzraudzību), Direktīva … [AIFP] un 
Regula (EK) Nr. 1060/2009 [KA] un 
Direktīvas 2005/60/EK un 2002/65/EK 
attiecīgie panti, ciktāl ar tiem ir 
reglamentēti ieguldījumu pakalpojumu 
uzņēmumi vai kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumi, kas tirgo ieguldījumu 
apliecības vai daļas, tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Savienības
tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Iestādes kompetence ir jāattiecina ne tikai uz Padomes nostājā ierosinātajām direktīvām, bet 
arī uz akcionāru tiesību direktīvu (2007/36/EK).

Grozījums Nr. 182
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/25/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 

Iestādes darbību regulē Direktīva 97/9/EK, 
Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 



AM\808173LV.doc 33/100 PE439.456v01-00

LV

Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Savienības
tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no Pamatojums in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Grozījums Nr. 183
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/25/EK,
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK,
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 
Direktīva 2002/65/EK, 
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Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Savienības
tiesību akti, ar ko nosaka Iestādes 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no Pamatojums in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Grozījums Nr. 184
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/25/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 

2. Iestādes darbību regulē šī Regula un 
Direktīva 97/9/EK, Direktīva 98/26/EK, 
Direktīva 2001/34/EK, 
Direktīva 2002/47/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2003/6/EK, 
Direktīva 2003/71/EK, 
Direktīva 2004/25/EK, 
Direktīva 2004/39/EK, 
Direktīva 2004/109/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2009/65/EK, 
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Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Direktīva 2002/65/EK, 
Direktīva 2006/49/EK (neskarot Eiropas 
Banku iestādes kompetenci attiecībā uz 
piesardzīgu uzraudzību), Direktīva … 
[gaidāmā AIFP direktīva] un Regula … 
[gaidāmā KA regula], tostarp visas 
direktīvas, noteikumi 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. 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja Iestādes darbība ir nepieciešama, 
lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu 
2. punktā minēto tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde darbojas arī jomās, 
kuras reglamentē šie tiesību akti, tostarp 
risina ar akcionāru tiesībām, uzņēmumu 
vadību, revīziju un finanšu pārskatiem 
saistītos jautājumus. Iestāde veic arī 
nepieciešamos pasākumus saistībā ar 
pārņemšanas piedāvājumiem, tīrvērti un 
norēķiniem, pārvēršanu vērtspapīros, īso 
pārdošanu un atvasinātajiem 
instrumentiem, tostarp standartizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Gianni Pittella

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

Grozījums Nr. 187
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

4. Iestāde veicina finanšu ilgtspējību un 
spēcīga Eiropas finanšu tirgus darbību, 
lai sekmētu: i) iekšējā tirgus darbības 
uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot augstu, 
efektīvu un atbilstīgu regulēšanas un 
uzraudzības līmeni; ii) ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības un konkurētspējas
uzlabošanu, pamatojoties uz finanšu 
integrāciju un līdzvērtīgiem konkurences 
apstākļiem un novēršot sistēmisko un 
pārrobežu risku, un jo īpaši nodrošinot 
augstu, efektīvu un atbilstīgu Eiropas 
mēroga regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Gianni Pittella

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 

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

nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Thomas Mann

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 191
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ia) 
regulējuma arbitrāžas un nevajadzīgas 
dalībvalstu konkurences novēršanu 
uzraudzības un regulējuma ievērošanas 
stingrības jomā; ii) noguldītāju un 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 192
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i)  iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju, citu ieinteresēto personu un 
publiskā finansējuma aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
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finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un vi) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību un 
v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Marta Andreasen

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iv) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu un 
likviditātes nodrošināšanu jebkurā tirgus 
situācijā; iv) finanšu sistēmas stabilitātes 
aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestāde rīkojas, lai saglabātu tirgus likviditāti.
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Grozījums Nr. 194
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii)
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu un ilgstspējīgu 
mijiedarbību ar reālo ekonomiku; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību un 
v) starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 195
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i)  iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
cikliskuma mazināšanu, nodrošinot īsa, 
vidēja un ilga termiņa finanšu sistēmas
stabilitāti, un v) starptautiskās uzraudzības 
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konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 196
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
netraucētu monetārās politikas īstenošanu 
tirgos, kredītu izsekojamību un banku 
noguldījumu un iestāžu finanšu līdzekļu 
kontroli. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 197
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu 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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu, vienlaikus ņemot vērā 
nepieciešamību veicināt konkurenci un 
inovācijas iekšējā tirgū un nodrošināt 
globālo konkurētspēju. Šajā sakarā Iestāde 
sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ikvienu Eiropas uzraudzības iestādes pasākumu veic, ņemot vērā plašāku 
konkurences ainu pasaulē, tostarp regulējuma arbitrāžas novēršanu. Eiropas uzraudzības 
iestādei ir jāanalizē ekonomika, lai varētu pieņemt apzinātākus lēmumus par savas darbības 
ietekmi plašākā tirgū un plašāka tirgus procesu ietekmi uz iestādes darbību. Šāds risinājums 
atbilst dalībvalstu paraugpraksei. 

Grozījums Nr. 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i)  iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 

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

nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai un veicot tirgus 
ekonomisko analīzi, lai dotu savu 
ieguldījumu Iestādes mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Gianni Pittella

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Eiropas Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en



AM\808173LV.doc 45/100 PE439.456v01-00

LV

Grozījums Nr. 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) regulējuma arbitrāžas 
novēršanu un dalību līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanā. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 201
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 

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

uzlabošanu un iv) vispārējas 
metodoloģijas izstrādi produktu 
raksturlielumu un izplatīšanas procesa 
ietekmes uz iestāžu finansiālo stāvokli un 
patērētāju aizsardzību novērtēšanai, lai 
palīdzētu radīt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 202
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) Eiropas Monetārās 
savienības mērķu sasniegšanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) regulējuma arbitrāžas 
novēršanu un dalību līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanā. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

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

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii)  ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 

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

sistēmas stabilitātes aizsardzību; un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Eiropas Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. Lai 
veicinātu savu mērķu sasniegšanu, 
Iestāde veic tirgu ekonomisko analīzi.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ramon Tremosa i Balcells

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii)  ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsargāšanu; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) regulējuma arbitrāžas 
novēršanu un dalību līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanā. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai, un veicot tirgu ekonomisko 
analīzi, lai dotu savu ieguldījumu Iestādes 
mērķu sasniegšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Thomas Mann

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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) regulējuma arbitrāžas 
novēršanu un dalību līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanā. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 207
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 

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

darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu, vi) regulējuma arbitrāžas 
novēršanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 208
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Kopienas tiesību aktu 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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un vi) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas un sadarbības 
stiprināšanu, konkurētspējas pasaulē 
uzlabošanu un mazāk attīstīto valstu 
ekonomiku finansiālu attīstību. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 
1. panta 2. punktā minēto Savienības
tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 209
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; ii) 
ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību; v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu un iv) vispārējas 
metodoloģijas izstrādi produktu 
raksturlielumu un izplatīšanas procesu 
ietekmes uz iestāžu finansiālo stāvokli un 
patērētāju aizsardzību novērtēšanai, lai 
palīdzētu radīt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 2008. un 2009. gada pieredzi, ir jāveic spriedzes pārbaudes, tostarp Savienības 
mērogā jānovērtē ietekme uz patērētājiem, izmantojot vispārējās metodoloģijas, šādi 
nodrošinot līdzvērtīgus konkurences apstākļus gadījumos, kad apsver iespējas veikt glābšanas 
pasākumus.  
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Grozījums Nr. 210
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 atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
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 atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni; 
ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) finanšu tirgu 
integritātes, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanu; iv) finanšu 
sistēmas stabilitātes aizsardzību un v) 
starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Eiropas Savienības tiesību aktu 
saskaņošanu un piemērošanu, veicinot 
uzraudzības integrāciju un konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un veicot tirgu 
ekonomisko analīzi, lai sniegtu savu 
ieguldījumu Iestādes mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 211
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 atbilstīgu
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību; iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību;

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

starptautiskās uzraudzības koordinācijas 
uzlabošanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
Savienības tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un veicot tirgu 
ekonomisko analīzi, lai dotu savu 
ieguldījumu Iestādes mērķu sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka ikvienu Eiropas uzraudzības iestāžu pasākumu veic, ņemot vērā plašāku 
konkurences ainu pasaulē, ieskaitot regulējuma arbitrāžas novēršanu. Eiropas uzraudzības 
iestādei ir jāanalizē ekonomika, lai varētu pieņemt apzinātākus lēmumus par savas darbības 
ietekmi plašākā tirgū un plašāka tirgus procesu ietekmi uz iestādes darbību. Šāds risinājums 
atbilst dalībvalstu paraugpraksei. 

Grozījums Nr. 212
Antolín Sánchez Presedo

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
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Grozījums Nr. 213
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 214
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Īstenojot šajā regulā noteiktos 
pienākumus, Iestāde rīkojojas neatkarīgi 
un neitrāli, ievērojot tikai Eiropas 
Savienības intereses. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt Eiropas uzraudzības iestāžu regulatīvo, uzraudzības, institucionālo un 
finanšu neatkarību. Tādēļ tiek ierosināts regulā ieviest skaidru normu, kurā būtu noteikta 
Eiropas uzraudzības iestāžu neatkarība. Šī norma papildinātu citas regulas normas, kurās 
cita starpā ir noteikta arī Eiropas uzraudzības iestādes priekšsēdētāja neatkarība.
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Grozījums Nr. 215
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, turpmāk „EFUS”, 
kas darbojas kā integrēts uzraudzības
iestāžu tīkls un kurā ir apvienotas visas 
dalībvalstu un Eiropas Savienības 
iestādes, kas saskaņā ar šo regulu un 
saistītajām ES regulām īsteno finanšu 
uzraudzību. Galvenais EFUS izveides 
mērķis ir Eiropas līmenī nodrošināt 
spēcīgu un vienotu finanšu iestāžu 
uzraudzību, kuru īstenojot, tiek viesta 
uzticība finanšu sistēmai, sekmēta 
ilgtspējīga Eiropas izaugsme un ņemtas 
vērā uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzības.
2. EFUS veidojošās iestādes ir:
a) Eiropas Sistēmisko risku komiteja, kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. …/… 
[ESRK];
b) Eiropas uzraudzības iestāde (banku 
darbība), kas izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. …/… [EBI];

c) Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../... 
[EAFPI];
d) Iestāde;
e) regulas 40. pantā paredzētā Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja 
(EUIAK);
f) Regulas (ES) Nr. .../... [EVTI],  Regulas 
(ES) Nr. .../... [EAFPI] un Regulas (ES) 
Nr. .../... [EBI] 1. panta 2. punktā minētās 
iestādes dalībvalstīs;
g) Komisija —, lai veiktu 7. un 9. pantā 
minētos uzdevumus.
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3. Ņemot vērā ES līguma 4. panta 
3. punktā noetikto lojālas sadarbības 
principu, visi EFUS dalībnieki cieši 
sadarbojas savā starpā, uzticas cits citam 
un apliecina savstarpēju cieņu.
4. Uz visām finanšu iestādēm attiecas 
juridiski saistoši Eiropas tiesību akti, un 
tās uzrauga EFUS sistēmai piederīgās 
kompetentās iestādes.
5. EFUS nekavē kompetentās iestādes 
īstenot valsts līmeņa uzraudzības 
pilnvaras atbilstīgi saistošiem ES tiesību 
aktiem un saskaņā ar starptautiskajiem 
uzraudzības principiem attiecībā uz banku 
uzraudzību.
6. Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes, kas 
darbojas Eiropas Savienībā, ir tikai tām 
uzraudzības iestādēm, kas ir iekļautas 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „finanšu tirgus dalībnieks” ir jebkura
persona, uz kuru attiecas kāda no 1. panta 
2. punktā minēto tiesību aktu prasībām 
vai valsts tiesību akti, ar ko šādus tiesību 
aktus īsteno;

(1) 1) „finanšu tirgus dalībnieks” ir jebkurš 
uzņēmums, kura galvenā uzņēmējdarbība 
ir noguldījumu pieņemšana, kredītu 
izsniegšana, apdrošināšanas vai citu 
finanšu pakalpojumu sniegšana klientiem 
vai locekļiem vai patstāvīga finanšu 
ieguldījumu vai tirdzniecības darījumu 
veikšana, un jebkurš cits uzņēmums vai 
vienība, kas Eiropas Savienībā veic 
līdzīgu uzņēmējdarbību, — pat ja to 
uzņēmējdarbība tiešā veidā neattiecas uz 
visu sabiedrību kopumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sistēmisks risks ir finanšu 
pakalpojumu nesniegšanas risks, ko 
izraisa visas finanšu sistēmas vai tās daļu 
darbības traucējumi un kam var būt 
ievērojama negatīva ietekme uz reālo 
ekonomiku. Visu veidu finanšu un 
starpniecības iestādes, tirgi, 
infrastruktūras objekti un instrumenti var 
būt zināmā mērā sistēmiski nozīmīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pārrobežu risks ir risks, ko rada 
ekonomikas nelīdzsvarotība vai tādi 
finanšu sistēmas traucējumi visā Eiropas 
Savienībā vai tās daļās, kuriem var būt 
ievērojama negatīva ietekme uz divu vai 
vairāku dalībvalstu uzņēmumu 
darījumiem, iekšējā tirgus darbību vai uz 
ES vai tās dalībvalstu publiskajām 
finansēm. Visu veidu ekonomiskiem un 
finanšu riskiem zināmā mērā var būt 
pārrobežu nozīme.

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īstenojot šajā regulā noteiktos 
pienākumus, Iestāde rīkojojas neatkarīgi 
un neitrāli, ievērojot tikai Eiropas 
Savienības intereses.  

Or. en

Pamatojums

Trim Eiropas uzraudzības iestādēm ir jāstrādā visas Eiropas Savienības interesēs.

Grozījums Nr. 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valstu uzraudzības iestādes kā 
Iestādes locekles rīkojas ar Eiropas 
līmeņa kompetenci.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Parīze. Iestādes atrašanās vieta ir Frankfurte. 
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Or. en

Grozījums Nr. 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Parīze. Iestādes atrašanās vieta ir (..). 

Or. en

Pamatojums

Eiropadomes 2003. gada 13. decembra sēdē pieņemtajos secinājumos ir uzsvērts: „Beidzot 
dalībvalstu pārstāvji, kas tiekas valstu un valdību vadītāju līmenī, lemjot par nākotnē 
izveidojamo pārējo biroju un aģentūru atrašanās vietām, vienojās priekšroku dot 
pievienošanās valstīm, tīklīdz tās būs iestājušās Savienībā, — šāda vienošanās neskar to, ka 
saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa lēmumu Eiropas Prokuratūra tās izveidošanas gadījumā 
atradīsies Luksemburgā.”

Grozījums Nr. 223
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes uzdevumi ir: 1. Lai nodrošinātu efektīvu un vienotu 
finanšu iestāžu Eiropas 
uzraudzību,iestādes uzdevumi ir:

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

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 projektu, pamatojoties 
uz 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem;

a) 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 
regulējuma arbitrāžu, veicot starpnieka 
funkciju un izšķirot kompetento iestāžu 
domstarpības, nodrošinot uzraudzības 
iestāžu kolēģiju saskanīgu darbību un 
rīkojoties arī ārkārtas situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

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 projektu, 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 Eiropas Savienības iestādēm un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un 
tehnisko standartu projektu, pamatojoties 
uz šo regulu un 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 227
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;

c) stimulēt un veicināt uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu starp 
kompetentajām iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) apstiprina, vai tīrvērtes darījumu 
starpniekiestādes piedāvātie līgumi ir 
piemeroti tīrvērtei.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu darījuma partnera risku un nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki atvasinātos 
līgumus pēc iespējas vairāk tīrvērtē centrālajā tīrvērtes darījumu starpniekiestādē, EVTI ir 
jānosaka, vai centrālās tīrvērtes darījumu starpniekiestādes piedāvātie līgumi ir piemēroti 
tīrvērtei. Ir jāievieš vienots atļauju izsniegšanas process, lai centrālās tīrvērtes darījumu 
starpniekiestādes sniegtu pakalpojumus visā ES iekšējā tirgū; lai nodrošinātu visu iestāžu 
vienotu praksi un novērstu regulējuma arbitrāžu, ir jāiesaista visas attiecīgās uzraudzības 
iestādes. 

Grozījums Nr. 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) publiskā reģistrā ievadīt datus par 
visiem tīrvērtei piemērotajiem līgumiem 
un visām centrālajām tīrvērtes darījumu 
starpniekiestādēm, kurām ir izsniegta 
atļauja šos līgumus tīrvērtēt;

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem ir jāzina, ka attiecībā uz līgumiem, kas ir atzīti par piemērotiem tīrvērtei, 
pastāv tīrvērtes pienākums. 
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Grozījums Nr. 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) risināt sarunas par informācijas 
apmaiņas nolīgumiem ar trešo valstu 
uzraudzības iestādēm un noslēdz tos, kā 
arī sarunas, kurās vienojas par ārkārtas 
situāciju pārvarēšanas procedūrām;

Or. en

Pamatojums

Atvasināto produktu tirgus aptver visu pasauli, tāpēc ir jānosaka stingrs regulējums, lai 
Eiropas Savienība varētu mijiedarboties ar ārpus Eiropas Savienības esošiem infrastruktūras 
objektiem un tirgus dalībniekiem. 

Grozījums Nr. 231
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) izveidot datubāzes ar informāciju, kas 
attiecas uz iestādes kompetences jomu un 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktajām jomām.  Iegūto informāciju 
dara pieejamu visiem tirgus dalībniekiem, 
un, ja 1. panta 2. punktā minētajos tiesību 
aktos ir noteikts pienākums šādu 
informāciju publiskot, tājā iekļauj 
galvenās ziņas par reģistrētajiem tirgus 
dalībniekiem, produktiem, pārkāpumiem 
un darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) veicināt ieguldītāju aizsardzību, jo 
īpaši vadot nodaļu, kuras uzdevums ir 
nodrošināt tādu saskaņoto ES noteikumu 
īstenošanu, ar kuriem reglamentē 
informācijas publiskošanu par 
produktiem un visu privāto ieguldījumu 
produktu un pakalpojumu pārdošanas 
metodes visiem privātajiem ieguldītājiem. 
EBI un EAFPI veic visus nepieciešamos 
atbalsta un sadarbības pasākumus, lai 
EVTI varētu efektīvi veikt šo pienākumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) veicināt ieguldītāju aizsardzību, jo 
īpaši vadot nodaļu, kuras uzdevums ir:
- izsniegt atļauju tirgū piedāvāt jaunu 
produktu un šo atļauju atcelt; 
- kontrolēt šo produktu izstrādi pēc sešu 
mēnešu piedāvāšanas tirgū; 
- nodrošināt Eiropas Savienības tādu 
noteikumu saskaņotu īstenošanu, ar 
kuriem reglamentē informācijas 
publiskošanu par produktiem un 
pārdošanas metodes (visu privāto 
ieguldījumu produktu un pakalpojumu 
pārdošana visiem privātajiem 
ieguldītājiem);  
EBI un EAFPI veic visus nepieciešamos 
atbalsta un sadarbības pasākumus, lai 
EVTI varētu efektīvi veikt šo pienākumu; 

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jānosaka pienākums aizsargāt ieguldītājus. Šis pienākums ir jāveic tikai vienai 
uzraudzības iestādei. Šāds risinājums vistuvākais „divu virsotņu” modelim, un tas nav saistīts 
ar radikālu visu trīs EFUS regulu grozīšanu. 

Grozījums Nr. 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) veicināt ieguldītāju aizsardzību, jo 
īpaši nodrošinot tādu saskaņoto Eiropas 
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Savienības noteikumu īstenošanu, ar 
kuriem reglamentē informācijas 
publiskošanu par produktiem un visu 
privāto ieguldījumu produktu un 
pakalpojumu pārdošanas metodes visiem 
privātajiem ieguldītājiem. EBI un EAFPI 
veic visus nepieciešamos atbalsta un 
sadarbības pasākumus, lai EVTI varētu 
efektīvi veikt šo pienākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Marta Andreasen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) regulēt tirgus līderus, lai nodrošinātu 
likviditāti, konkurenci un pārredzamību;

Or. en

Pamatojums

Tirgus līderu priekšrocības nedrīkst kaitēt ieguldītāju interesēm. 

Grozījums Nr. 237
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) attiecīgos gadījumos pildīt visus 
uzdevumus, kurus šobrīd veic Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komiteja;

Or. en
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Grozījums Nr. 238

Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) savā tīmekļa vietnē publicēt un 
regulāri atjaunināt informāciju, kas 
attiecas uz tās darbības jomu, lai 
sabiedrībai nodrošinātu viegli pieejamu 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pieprasīt valstu kompetentajām 
iestādēm veikt uz vispārējo metodoloģiju 
balstītas spriedzes pārbaudes;

Or. en

Pamatojums

EVTI ir jābūt pilnvarām veikt spriedzes pārbaudes, lai pārliecinātos par sistēmas noturību un 
iegūtu atbilstoši saskaņotajam ziņošanas formātam un 17. pantā minētajai metodoloģijai 
sagatavotu attiecīgo informāciju.
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Grozījums Nr. 240
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) īpašos gadījumos, kas noteikti 9. panta 
6. punktā, 10. panta 3. punktā un 
11. panta 4. punktā, pieņemt atsevišķus 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus;

svītrots

Or. en

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

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) aizliegt konkrētu produktu 
piedāvāšanu vai darījumu veidus, lai 
novērstu kaitējumu ieguldītāju interesēm, 
finanšu tirgu pienācīgas darbības un 
integritātes apdraudējumu vai Savienības 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātes 
apdraudējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atbilstoši 16. pantam veicināt 
kompetento iestāžu darbības koordināciju, 
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tostarp arī šo iestāžu kā Iestādes locekļu 
tiesību izmantošanu ierosināt kopēju 
Eiropas Savienības rīcību, lai novērstu 
sistēmiskos un pārrobežu riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošināt Direktīvas 2003/6/EK 
ievērošanu, lai aizsargātu ieguldītāju 
intereses, nodrošinātu finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) iegūt visu vajadzīgo informāciju par 
tirgus dalībniekiem un tirgus struktūrām, 
lai par tām zinātu visu;

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) patstāvīgi no finanšu iestādēm iegūt 
vajadzīgo informāciju par tām;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) iegūt vajadzīgo informāciju patstāvīgi 
no finanšu iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu 1. panta 4. punktā minētos mērķus, EVTI ir jāvar no visiem tirgus dalībniekiem 
iegūt vajadzīgo informāciju, ar kuru tā nodrošina atbilstošu tirgus vietējo uzraudzību. 

Grozījums Nr. 247
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aizliegt konkrētu produktu 
piedāvāšanu vai darījumu veidus, lai 
novērstu ievērojamu kaitējumu finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei 
vai Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;
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Or. en

Pamatojums

Atsevišķu produktu aizliegšanai ir jābūt pēdējam līdzeklim — pie tā var ķerties tikai tad, ja 
tirgu darbība ir nopietni apdraudēta.

Grozījums Nr. 248
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) aizliegt konkrētu produktu 
piedāvāšanu vai darījumu veidus, lai 
novērstu ievērojamu kaitējumu finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei, 
tostarp, lai nekaitētu ieguldītāju 
aizsardzības interesēm un lai novērstu 
kaitējumu Eiropas Savienības finanšu 
sistēmais vai tās daļas stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) koordinēt tās locekļu veikto datu 
ieguvi no finanšu iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Atvasināto produktu tirgus aptver visu pasauli, Eiropas Savienībā tāpēc ir jāizstrādā stingrs 
regulējums, lai ES varētu mijiedarboties ar ārpus Eiropas Savienības esošiem infrastruktūras
objektiem un tirgus dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 250
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iestāde, īstenojot šā panta 2. punkta 
pirmās daļas a) un d) apakšpunktā 
noteiktās pilnvaras, ņem vērā Savienības 
tiesībām atbilstošos dalībvalstu tiesību 
aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Sari Essayah

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 252
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 

svītrots
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piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 tiesību 
piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. 

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 
piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. Iestāde, lai īstenotu 
ekskluzīvas uzraudzības pilnvaras un 
veiktu izmeklēšanu, var izmantot 
kompetento iestāžu infrastruktūru un 
pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 
piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. Iestāde, lai īstenotu 
ekskluzīvas uzraudzības pilnvaras un 
veiktu izmeklēšanu, cieši sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm un izmanto to 
zināšanas, infrastruktūru un pilnvaras.
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Or. en

Pamatojums

Iestādei ir cieši jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm. Ir būtiski, ka jaunā uzraudzības 
iestāde nolūkā īstenot ekskluzīvas uzraudzības tiesības un veikt izmeklēšanu izmanto 
kompetento iestāžu zināšanas, infrastruktūru un pilnvaras . 

Grozījums Nr. 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas Eiropas līmeņa izmeklēšanas un 
tiesību piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. 

Or. en

Grozījums Nr. 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde visas savas ekskluzīvās centrālo 
tīrvērtes darījumu starpniekiestāžu un 
kredītvērtējuma aģentūru uzraudzības 
pilnvaras īsteno atbilstīgi Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulai (EK) 
Nr. 1060/2009 par kredītreitingu 
aģentūrām1.
__________
OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 257
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Dalībvalstu kompetento iestāžu kā 

Iestādes locekļu pilnvaras
Lai sasniegtu Iestādes mērķus, dalībvalstu 
kompetentās iestādes kā Iestādes locekles 
ir pilnvarotas noteikt preventīvus un 
koriģējošus uzraudzības pasākumus.  Šīs 
ar finanšu iestādēm saistītās un samerīgi 
īstenojamās pilnvaras ir: 
a) pieprasīt un saņemt atbilstošu 
informāciju; 
b) noteikt ziņošanas un publiskošanas 
prasības;
c) veikt pārbaudes uz vietas;
d) noteikt uzraudzības pasākumus (tostarp 
attiecībā uz interešu konfliktiem, labu 
pārvaldību, likviditāti, rezervēm, 
dividendēm un atalgojuma politiku);
e) ja, ievērojot vispārējus kritērijus, 
konstatē būtisku risku, sadalīt vai nošķirt 
banku darbību privātpersonu jomā no 
tirdzniecības darījumiem vai citiem 
neraksturīgiem darbības veidiem;
f) ierobežot vai uz laiku aizliegt atsevišķu 
produktu piedāvāšanu vai darījumu 
veidus, kas var tieši vai netieši radīt pārāk 
lielu tirgus cenu nepastāvību un traucēt 
visas Eiropas finanšu sistēmas vai tās 
daļas darbību, apdraudēt publiskās 
finanses un reālo ekonomiku;
g) ja, ievērojot vispārējus kritērijus, 
konstatē nozīmīgu iekšējo risku, likt 
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finanšu iestādēm darboties ar iestāžu 
filiāļu starpniecību;
h) noteikt preventīvus sodus;
i) atcelt pārvaldniekus un vadītājus;
j) izbeigt darba attiecības ar direktoru 
padomes locekļiem;
k) uz laiku ietekmēt finanšu iestādes 
darbību;
l) nozīmīgiem finanšu iestādes 
akcionāriem atcelt ierobežotas atbildības 
tiesības, ja viņi aktīvi neaizstāv 
korporatīvās intereses tādos gadījumos kā 
pārredzamības trūkums, pārgalvīga 
aizdošana vai aizņemšanās vai nopietnu 
un sistēmātisku pārkāpumu gadījumos;
m) attiecināt finanšu atbildību arī uz 
pārvaldniekiem, vadītājiem vai finanšu 
iestādēm, kas veic vai ir līdzatbildīgas par 
nopietniem un sistemātiskiem 
pārkāpumiem vai kuru dienestos nav 
ieviesta atbilstoša stimulu sistēma; 
n) pārņemt savā pārvaldībā, jas tas ir 
nepieciešams saskaņā ar pārvaldnieku vai 
vadītāju deklarācijām par interesēm, 
uzņēmējdarbību un aktīviem;
o) pieprasīt detalizēta sagatavota 
situācijas risinājuma procedūras izstrādi, 
saistībā ar kuru būtu paredzēts strukturēts 
agrās iejaukšanās mehānisms, ātri 
korekcijas pasākumi un ārkārtas rīcības 
plāns bankrota gadījumiem un ko 
regulāri atjaunina.”
p) atcelt licences un likt atdot pases;
q) lai novērstu vai izlabotu tirgus darbības 
traucējumus, vienoties par protokoliem, 
kuros nosaka kopēju Eiropas līmeņa 
rīcību, kurai jābūt pēc iespējas ātrākai un 
automātiskākai.

Or. en
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Grozījums Nr. 258
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti Vienots noteikumu kopums

Or. en

Grozījums Nr. 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Lai nodrošinātu efektīvu un vienotu 
finanšu iestāžu Eiropas uzraudzību, 
Komisija, ņemot vērā Eiropas Savienībai 
saistošos starptautiskos principus un 
principus, kas noteikti ES tiesību aktos, 
pieņem regulatīvos standartus un 
apstiprina uzraudzības standartus nolūkā 
ar regulu un direktīvu palīdzību Eiropas 
finanšu uzraudzības jomā radīt vienotu 
noteikumu kopumu.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Vienotā noteikumu kopumā:
a) sīkāk izstrādā Eiropas tiesību aktos 
ierakstītās definīcijas;
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b) precizē Eiropas Savienības tiesību 
aktos minētos vispārējos ziņošanas un 
publiskošanas prasību elementus;
c) ieraksta nepieciešamos elementus, ar 
kuriem nodrošina sadarbības procesu 
efektīvitāti, tostarp Eiropas tiesību aktos 
pieprasīto uzraudzības riska novērtējumu 
un informācijas apmaiņu;
d) definē atbilstošos regulatīvos un 
uzraudzības standartus, ar kuru palīdzību 
reaģē uz ESRK agrīnajiem brīdinājumiem 
un ieteikumiem, kas attiecas uz visu 
Eiropas Savienību vai kādu tās nozīmīgu 
daļu;
e) definē atbilstošos regulatīvos un 
uzraudzības standartus, ar kuru palīdzību 
novērš Iestādes vai Eiropas iestāžu 
konstatētos pārrobežu riskus visā Eiropas 
Savienībā vai kādā tās nozīmīgā daļā;
f) lai novērstu sistēmisko risku un 
mazinātu pārrobežu risku, definē 
atbilstošos regulatīvos un uzraudzības 
standartus, kurus piemēro ziņošanas, 
publiskošanas un uzraudzības prasībām 
attiecībā uz uzņēmumiem ar augstu 
aizņemto līdzekļu īpatsvaru un attiecībā 
uz ieguldījumu instrumentiem, kurus 
izmanto visā Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 261
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 pati vai pēc Komisijas 
pieprasījuma izstrādā tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas šajā regulā un
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos.
Tehniskie standarti neietver politikas 
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izvēles, un attiecībā uz tiem ievēro 
proporcionalitātes principu. Iestāde 
iesniedz izstrādāto tehnisko standartu 
projektu Komisijai deleģēto aktu 
(regulatīvie standarti) pieņemšanai vai 
īstenošanas aktu (uzraudzības standarti)
apstiprināšanai saskaņā ar šo regulu un 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. Standartu projektu vienlaikus 
nosūta arī Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Or. en

Grozījums Nr. 262
Thomas Mann

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 pilnveidotu un grozītu 
nebūtiskus 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu elementus. Tehniskie 
standarti ir vienota noteikumu kopuma 
daļa, bet neattiecas uz stratēģiskiem 
lēmumiem, un to saturu ierobežo to 
pamatā esošie tiesību akti. 

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai pilnveidotu un grozītu 
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2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 

nebūtiskus 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu elementus. Tehniskie
standarti neattiecas uz stratēģiskiem 
lēmumiem, un to saturu ierobežo to 
pamatā esošie tiesību akti. 

Or. en

Grozījums Nr. 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 nav saistīti ar 
stratēģiskiem lēmumiem, un šo standartu 
saturu ierobežo to pamatā esošie tiesību 
akti. 

Or. en

Grozījums Nr. 265
Gianni Pittella

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. un 
2.a punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 

Or. en
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Grozījums Nr. 266
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, izņemot, ja šāda apspriešana 
un izvērtēšana nav samērojama ar 
attiecīgo tehnisko standartu darbības 
jomu un ietekmi vai atsevišķā jautājuma 
īpašo steidzamību. Turklāt Iestāde 
22. pantā minētajai Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupai prasa 
arī atzinumu vai konsultāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 267
Gianni Pittella

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 un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, izņemot, ja šāda apspriešana 
un izvērtēšana nav samērojama ar 
attiecīgo tehnisko standartu darbības 
jomu un ietekmi vai atsevišķā jautājuma 
steidzamību. 

Or. en
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Grozījums Nr. 268
Anni Podimata

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 un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, izņemot, ja šāda apspriešana 
un izvērtēšana nav samērojama ar 
attiecīgo tehnisko standartu darbības 
jomu un ietekmi vai atsevišķā jautājuma 
steidzamību. 

Or. en

Grozījums Nr. 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 tehnisko standartu pieņemšanas 
Iestāde organizē atklātu šo standartu 
sabiedrisku apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Regulas 22. pantā minētā 
ieinteresēto personu grupa šā procesa 
laikā var piedāvāt savu atzinumu vai 
konsultēt. 

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 tehnisko standartu projekta 
pieņemšanas Iestāde organizē atklātu šo 
standartu sabiedrisko apspriešanu un 
izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Turklāt Iestāde 22. pantā 
minētajai Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupai prasa arī 
atzinumu vai konsultāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 271
Thomas Mann

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 tehnisko standartu projekta 
pieņemšanas Iestādeorganizē šo standartu 
atklātu sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, kā arī to praktisko 
īstenojamību ES finanšu pakalpojumu 
tirgos. Turklāt Iestāde 22. pantā minētajai 
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupai prasa arī atzinumu vai 
konsultāciju. 

Or. en



PE439.456v01-00 84/100 AM\808173LV.doc

LV

Grozījums Nr. 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izstrādājot tehnisko standartu projektu, 
Iestāde ņem vērā visas dažādās finanšu 
tirgū iesaistītās personas un šo standartu 
atšķirīgo iedarbību uz visiem tirgus 
dalībniekiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 274
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 

Triju mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
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Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

šo termiņu par vienu mēnesi. 

Or. en

Pamatojums

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Grozījums Nr. 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 

Triju 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 par tās pieņemto lēmumu 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi, 
šo lēmumu pamatojot. 

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Peter Skinner

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. 

Triju mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu, daļēju 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. 
Komisija var pagarināt šo termiņu par 
vienu mēnesi. Komisija par tās pieņemto 
lēmumu informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi, šo lēmumu pamatojot. 

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst piešķirt pilnvaras tehniskos standartus grozīt. Pēc savas dabas tie ir 
tehniski, un tāpēc tie jāizstrādā tikai Eiropas Uzraudzības iestādes tehniskajiem ekspertiem. 
Ja standarti neatbilst tiesisku vai ar vienoto tirgus saistītu iemeslu dēļ, Komisija tos var 
noraidīt pilnībā vai daļēji. 

Grozījums Nr. 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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. 

Triju mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu, daļēju 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. 
Komisija var pagarināt šo termiņu par 
vienu mēnesi. Komisija par tās pieņemto 
lēmumu informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi, šo lēmumu pamatojot. 

Or. en
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Grozījums Nr. 278
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. 

Triju mēnešu laikā pēc tehnisko standartu 
projekta saņemšanas Komisija apstiprina
uzraudzības standartu projektu, ja tie 
atbilst ES tiesību aktiem. Šajā periodā
Komisija var pagarināt šo termiņu par 
vienu mēnesi. Komisija gadījumos, kad 
tehniskos standartus izstrādā kā 
regulatīvos standartus, var pieņemt šo
standartu projektu tikai daļēji vai ar 
grozījumiem. Abos gadījumos Komisija 
var pagarināt šo termiņu par vienu 
mēnesi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Gianni Pittella

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. 

Triju 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 
Eiropas Savienības intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 280
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar šo pant nedrīkst 
mainīt Iestādes sagatavoto standartu 
saturu, grozījumus iepriekš nesaskaņojot 
ar Iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 282
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 lēmumu, šo lēmumu pamatojot. 

Or. en

Grozījums Nr. 283
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 
ierosina izdarīt pamatotas izmaiņas un 
standartu projektu nosūtī atpakaļ Iestādei.
Iestāde, pamatojotiez uz Komisijas 
ierosinātajām izmaiņām, var grozīt 
standartu projektu un to Komisijai 
apstiprināšanas nolūkā iesniegt no jauna.  
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Or. en

Pamatojums

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Grozījums Nr. 284
Gianni Pittella

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 Komisijas nodoms ir standartus 
neapstiprināt vai apstiprināt tos daļēji vai 
ar grozījumiem, tā standartu projektu ar 
pievienotiem komentāriem un piezīmēm 
nosūta atpakaļ Iestādei. Iestāde, 
pamatojotiez uz Komisijas ierosinātajām 
izmaiņām, var grozīt standartu projektu 
un to Komisijai apstiprināšanas nolūkā 
iesniegt no jauna.  

Or. en

Grozījums Nr. 285
Gianni Pittella

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 nolemj standartus
neapstiprināt, tā standartu projektu 
nosūta atpakaļ Iestādei, rakstiski izklāstot 
šo standartu neatbilstības iemeslus 
Eiropas Savienības sabiedrības interesēm, 
neatbilstības proporcionalitātes principam 
iemeslus vai iemeslus, kuru dēļ tie rada 
šķēršļus Eiropas vienotā tirgus 
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integrācijai.
Sešu nedēļu laikā Iestāde, pienācīgi 
ņemot vērā Komisijas iebildumus, 
standartu projektu groza.  

Or. en

Grozījums Nr. 286
Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā, sākot ar dienu, kad 
Komisija ir saņēmusi grozītos standartus, 
tā apstiprina ar Iestādes ieteiktajiem 
grozījumiem vai arī neapstiprina tos un 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi 
par savu lēmumu, to pamatojot.

Or. en

Pamatojums

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Grozījums Nr. 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā, sākot ar dienu, kad 
Komisija ir saņēmusi grozītos standartus, 
tā tos apstiprina ar Iestādes ieteiktajiem 
grozījumiem vai arī neapstiprina.

Or. en

Pamatojums

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Grozījums Nr. 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar šīs regulas 7.a -
7.d pantu pieņem regulatīvos standartus 
kā deleģētos aktus un saskaņā ar LESD 
291. pantā noteikto procedūru apstiprina 
uzraudzības standartus kā īstenošanas 
aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija saskaņā ar 7.a - 7.d pantu
pieņem deleģētos aktus, kuru izstrādes 
mērķis ir noteikt šā panta 1. punktā 
minētos tehniskos standartus. Šos aktus
pieņem kā regulas vai lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 290
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. Tiklīdz attiecīgā procedūra ir pabeigta, 
standartus publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, sadaļā „ES deleģētie 
standarti” vai attiecīgi „ES īstenošanas 
standarti”.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vienotu noteikumu kopumu regulāri 
atjaunina un pielāgo jaunajiem Eiropas 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 292
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Gada ziņojumā Iestāde min tās valstu 
iestādes, kuras nav ievērojušas regulatīvos 
un uzraudzības standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Pilnvarojums

1. Šīs regulas 7. pantā minēto regulatīvo 
standartu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku, ja 
vien nozaru tiesību aktos nav paredzēts 
citādi. 
2. Līdzko Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 7.b un 
7.c panta nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Pilnvaru atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 7. pantā minētās pilnvaras.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai izlemtu, vai pilnvaras 
atsaukt vai ne, cenšas saprātīgā termiņā 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī iespējamos šīs 
atsaukšanas iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neietekmē jau pieņemto 
deleģēto aktu spēkā esamību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā, sākot ar paziņošanas dienu. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
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iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.
2. Ja, beidzoties šim termiņam, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome iebildumus pret 
deleģēto aktu nav izteikusi, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā šajā izdevumā 
minētajā dienā. 
Pirms šā termiņa beigām, kā arī 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome var informēt Komisiju, ka šīs 
iestādes neplāno iebilst pret deleģētu aktu. 
Šādos gadījumos deleģēto aktu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā šajā izdevumā 
minētajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
spēkā nestājas. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus attiecībā uz deleģēto aktu, 
izklāsta iebildumu pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu 
dalībniekiem. 

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu 
dalībniekiem. Attiecībā uz jautājumiem, 
saistībā ar kuriem Ietāde ir tiesību aktos 
pilnvarota saskaņā ar šīs regulas 7. pantu 
izstrādāt tehniskos standartus, tā pēc šo 
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standartu pieņemšanas izdod 
pamatnostādnes un ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ir būtiski, ka ar pamatnostādēm un ieteikumiem nereglamentē gadījumus, kuri saskaņā 
ar tiesību aktiem ir jāreglamentē ar standartiem — šāds risinājums nodrošina juridisko 
noteiktību. Turklāt saskaņā ar visaptverošo vienota noteikumu kopuma izstrādes mērķi 
Eiropas uzraudzības iestāžu motivācijai ierosināt standartus jābūt ļoti stiprai un tiesību aktos 
noteiktajām pilnvarām to darīt jābūt plašām. 

Grozījums Nr. 297
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu 
dalībniekiem. 

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi, novērstu 
iespējamo valstu iestāžu sacensību par 
zemākajiem standartiem, kas notiek, 
apzināti pazeminot uzraudzības 
standartus un tādējādi ceļot attiecīgo 
valstu finanšu centru konkurētspēju, un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu tirgu 
dalībniekiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas 
un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu 
vai konsultējas ar 22. pantā minēto 
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pamatnostādnes un ieteikumus publicē 
Iestādes tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kompetentās iestādes un finanšu tirgus 
dalībnieki dara visu iespējamo, lai ievērotu 
šādas pamatnostādnes un ieteikumus. 
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Or. en

Grozījums Nr. 301
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc attiecīgās 
pamatnostādnes vai ieteikuma izdošanas 
katra kompetentā iestāde pieņem lēmumu, 
vai tā attiecīgo pamatnostādni vai 
ieteikumu ievēros. Ja kompetentā iestāde 
nepiemēro šīs pamatnostādnes vai 
ieteikumus, tā Iestādei izklāsta
nepiemērošanas pamatojumu. Iestāde 
izlemt publicēt šo kompetentās iestādes 
izklāstīto pamatojumu var katrā gadījumā 
atsevišķi. 

Or. en

Grozījums Nr. 302
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc attiecīgās pamatnostādnes vai 
ieteikuma izdošanas visi tirgus dalībnieki 
katru gadu sniedz skaidru un sīki 
izstrādātu ziņojumu par to, vai tie to 
ievēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojumā Iestāde min tās valstu 
iestādes, kuras nav ievērojušas Iestādes 
izdotās pamatnostādnes un ieteikumus, un 
vispārīgi paskaidro, kā tā plāno 
nodrošināt, ka turpmāk Iestādes 
pamatnostāndes un ieteikumi tiek 
ievēroti; to pašu informāciju tā ziņojumā 
sniedz arī par galvenajām lielākajiem 
tirgus dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja kompetentā iestāde nepiemēro šādas 
pamatnostādnes vai ieteikumus, tā 
nepiemērošanas iemeslus izklāsta Iestādei, 
kas tos publisko.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu tehnisko standartu vēl labāku piemērošanu, ir lietderīgi panākt plašāku „ievēro 
vai paskaidro” principa ievērošanu. 


