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Grozījums Nr. 171
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA, ar ko izveido 
Eiropas Banku iestādi

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES REGULA, ar ko izveido 
Eiropas uzraudzības iestādi (banku 
darbība)

Or. en

Grozījums Nr. 172
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. 
Valstu uzraudzības modeļi atpaliek no 
finanšu globalizācijas, kā arī integrētās un 
savstarpēji saistītās realitātes, kas 
raksturīga Eiropas finanšu tirgiem, kuros 
daudzas finanšu sabiedrības darbojas 
starptautiskā mērogā. Krīze ir atklājusi, ka 
pastāv būtisks sadarbības, koordinācijas, 
ES tiesību aktu piemērošanas 
konsekvences un uzticības trūkums starp 
valstu uzraudzības iestādēm. 

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Eiropas Parlaments ilgi pirms 
finanšu krīzes regulāri aicināja stiprināt 
godīgas konkurences nosacījumus visiem 
ES līmenī iesaistītajiem dalībniekiem, 
norādot uz būtiskām kļūdām Eiropas 
Savienības arvien plašāk integrēto 
finanšu tirgu uzraudzībā (savā 2000. gada 
13. aprīļa rezolūcijā par Komisijas 
paziņojumu „Finanšu tirgus ietvara 
īstenošana – rīcības plāns1, 2002. gada 
25. novembra rezolūcijā par pienācīgas 
uzraudzības noteikumiem Eiropas 
Savienībā2, 2007. gada 11. jūlija 
rezolūcijā „Baltā grāmata par finanšu 
pakalpojumu politiku no 2005.–
2010. gadam”3, 2008. gada 23. septembra 
rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par 
riska ieguldījumu fondiem un privātā 
kapitāla fondiem4, 2008. gada 9. oktobra 
rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par 
Lamfalisī atkārtotu izvērtēšanu: nākotnes 
uzraudzības struktūra5, 2009. gada 
22. aprīļa rezolūcijā par grozīto 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja 
II)6 un 2009. gada 23. aprīļa rezolūcijā 
par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu par kredītvērtējuma aģentūrām7).
___________
1 OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp. 
2 OV C 25 E, 29.1.2004., 394. lpp.
3 OV C 175 E, 10.7.2008., xx. lpp.
4 OV C 8 E, 14.1.2010., 26. lpp.
5 OV C 9 E, 15.1.2010., 48. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0251.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0279.
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Or. en

Grozījums Nr. 174
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) G-20 vadītāji 2009. gada 2. aprīļa 
vadītāju paziņojumā „Vispasaules 
atveseļošanas un reformas plāns” noteica, 
ka „Mēs rīkosimies, lai izveidotu nākotnes 
finanšu nozares spēcīgāku un pasaules 
mērogā saskaņotāku uzraudzības un 
tiesisko regulējumu, kas atbalstīs 
ilgtspējīgu izaugsmi pasaulē un 
nodrošinās uzņēmējdarbības un pilsoņu 
vajadzības”. 

Or. en

Grozījums Nr. 175
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Finanšu un ekonomiskā krīze ir radījusi 
reālus un nopietnus draudus iekšējā tirgus 
stabilitātei. Stabilas un uzticamas finanšu 
sistēmas atjaunošana un saglabāšana ir 
absolūts priekšnoteikums, lai iekšējā tirgū 
saglabātu uzticēšanos un konsekvenci un 
tādējādi saglabātu un uzlabotu nosacījumus 
pilnībā integrēta un darbotiesspējīga 
finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus 
izveidei. Turklāt dziļāk un plašāk integrēti 
finanšu tirgi rada labākas iespējas 
finansējuma un risku dažādošanai un 
tādējādi veicina tautsaimniecības spēju 

(5) Finanšu un ekonomiskā krīze ir radījusi 
reālus un nopietnus draudus finanšu 
sistēmas un iekšējā tirgus stabilitātei. 
Stabilas un uzticamas finanšu sistēmas 
atjaunošana un saglabāšana pasaules un 
Eiropas līmenī ir absolūts 
priekšnoteikums, lai iekšējā tirgū saglabātu 
uzticēšanos un konsekvenci un tādējādi 
saglabātu un uzlabotu nosacījumus pilnībā 
integrēta un darbotiesspējīga finanšu 
pakalpojumu iekšējā tirgus izveidei. 
Turklāt dziļāk un plašāk integrēti finanšu 
tirgi rada labākas iespējas finansējuma un 
risku dažādošanai un tādējādi veicina 
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absorbēt satricinājumus. tautsaimniecības spēju absorbēt 
satricinājumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 176
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
(EFUS) jāveido integrētam dalībvalstu un 
Eiropas uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos ikdienas finanšu iestāžu 
uzraudzības uzdevumus dalībvalstu 
kompetento iestāžu kompetencē un 
attiecīgi pārrobežu grupu uzraudzībā 
piešķirot lielāko nozīmi uzraudzības 
iestāžu kolēģijām. Jāpanāk arī Eiropas 
noteikumu un standartu par finanšu
iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana, 
kā arī saskaņota un konsekventa 
piemērošana Eiropā. Nepieciešams 
izveidot Eiropas uzraudzības iestādi 
(banku darbība), kā arī Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzības iestādi, Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu uzraudzības iestādi (Eiropas 
uzraudzības iestādes), kā arī to Apvienoto 
komiteju. Eiropas Sistēmisko risku 
komiteja kā Eiropas makrouzraudzības 
iestāde īsteno EFUS izveidi. Iestādes 
turpmākā darbība ir saskaņā ar 
labākajām praksēm, ko atzīst Eiropas un 
starptautiskā līmenī. Viena no šādām 
pieejām varētu būt tāda, ka Iestāde 
izveidotu jauna līmeņa tiešo uzraudzību. 
Lai izvairītos no starptautiskiem 
izkropļojumiem un lai nostiprinātu 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu, 
rūpīgi jāizvērtē un jāapsver tiešās 
uzraudzības ieviešana, lai nodrošinātu 
pievienoto vērtību uzraudzībai attiecībā uz 
lielām finanšu iestādēm, no kurām 
daudzas pēc būtības ir globālas un 
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darbojas ES. Tas visvairāk attiecas uz 
visām tām lielajām finanšu iestādēm ar 
korporatīvajiem klientiem vai citām 
darbībām, kas varētu radīt sistemātisku 
risku iekšējam tirgum, un tām 
sistemātiskajām finanšu iestādēm, kuras 
norādītas un noteiktas starptautiskā 
līmenī. Šo jautājumu padziļinātāk izskatīs 
saistībā ar šīs regulas pirmo pārskatīšanu, 
kā noteikts 66. pantā un kam jānotiek ne 
vēlāk kā pēc trīs gadiem kopš tās stāšanās 
spēkā. 

Or. en

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

Priekšlikums regulai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma
jāveido dalībvalstu un Eiropas Savienības
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus, kas nav risināmi ES mērogā,
dalībvalstu kompetencē. Uzraudzības 
iestāžu kolēģijām jāuzrauga pārrobežu 
iestādes, kas nedarbojas ES mērogā. 
Iestāde pakāpeniski pārņem to iestāžu 
uzraudzību, kuras darbojas ES mērogā. 
Jāpanāk arī noteikumu par finanšu 
iestādēm un tirgiem labāka saskaņošana un 
konsekventa piemērošana Kopienā. 
Nepieciešams izveidot Eiropas Banku
iestādi, kā arī Eiropas uzraudzības iestādi
(apdrošināšana un fondētās pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri un 
tirgi), kā arī Eiropas uzraudzības iestādi
(Apvienotā komiteja). Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmā iekļauj Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju.
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Or. en

Pamatojums

Labāks teksta skaidrojums.

Grozījums Nr. 178
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu 
jāveido dalībvalstu un Kopienas 
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos finanšu iestāžu uzraudzības 
uzdevumus dalībvalstu kompetencē. 
Uzraudzības iestāžu kolēģijām jākoordinē 
pārrobežu iestāžu uzraudzība. Jāpanāk arī 
noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem 
labāka saskaņošana un konsekventa 
piemērošana Kopienā. Nepieciešams 
izveidot Eiropas Banku iestādi, kā arī
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi (Eiropas uzraudzības iestādes). 

Or. en

Grozījums Nr. 179
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Banku iestādei (turpmāk 
„Iestāde”) jāveic pasākumi nolūkā uzlabot 
iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot

(9) Iestādei jāsekmē finansiālā stabilitāte 
un spēcīgs Eiropas finanšu tirgus nolūkā 
uzlabot iekšējā tirgus darbību un 
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augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas 
un uzraudzības līmeni, ņemot vērā visu 
dalībvalstu dažādās intereses, aizsargāt 
noguldītājus un ieguldītājus, nodrošināt 
finanšu tirgu integritāti, efektivitāti un 
pienācīgu darbību, aizsargāt finanšu 
sistēmas stabilitāti un stiprināt 
starptautiskās uzraudzības koordināciju ar 
mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, 
tostarp finanšu iestādēm un citām 
ieinteresētājām personām, patērētājiem un 
darba ņēmējiem. Lai Iestāde spētu sasniegt 
savus mērķus, ir nepieciešami un lietderīgi 
nodrošināt, ka Iestāde ir Kopienas iestāde 
ar juridiskas personas statusu, un tai 
jānodrošina juridiska, administratīva un 
finansiāla neatkarība.

konkurētspēju, pamatojoties uz finansiālo 
iekļaušanu un godīgas konkurences 
nosacījumiem, kā arī novēršot un labojot 
sistemātiskus un pārrobežu riskus, tostarp 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības Eiropas līmeni, 
ņemot vērā visu dalībvalstu dažādās 
intereses; novērst regulatīvo patvaļu un 
nodrošināt godīgas konkurences 
nosacījumus; aizsargāt noguldītājus un 
ieguldītājus, kā arī citas ieinteresētās 
personas un valsts finanses; nodrošināt 
finanšu tirgu integritāti, efektivitāti, 
pārredzamību un pienācīgu darbību, kā arī 
to ilgtspējīgu savstarpējo sadarbību ar 
reālo ekonomiku; samazināt finanšu 
procikliskumu un aizsargāt finanšu 
sistēmas stabilitāti; sekmēt monetārās 
politikas vienmērīgu īstenošanu tirgos un 
nodrošināt kredītu izsekojamību; sasniegt 
EMS mērķus un stiprināt starptautiskās 
uzraudzības koordināciju ar mērķi sniegt 
labumu ekonomikai kopumā, tostarp 
finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām 
personām, patērētājiem un darba 
ņēmējiem. Tās uzdevumos ietilpst 
uzraudzības integrācija un konverģence 
saskaņā ar labākajām praksēm, kā arī ES 
iestāžu konsultēšana par banku darbību, 
maksājumiem, elektroniskās naudas 
regulēšanu un uzraudzību, kā arī 
uzņēmumu vadības, revīzijas un finanšu 
pārskatu jautājumi. Lai Iestāde spētu 
sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un 
lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir Eiropas
iestāde ar juridiskas personas statusu, un tai 
jānodrošina juridiska, administratīva un 
finansiāla neatkarība.

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

Priekšlikums regulai
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Eiropas Banku iestādei (turpmāk 
„Iestāde”) jāveic pasākumi nolūkā uzlabot 
iekšējā tirgus darbību, jo īpaši nodrošinot 
augstu, efektīvu un atbilstīgu regulēšanas 
un uzraudzības līmeni, ņemot vērā visu 
dalībvalstu dažādās intereses, novērst 
regulatīvo patvaļu un nodrošināt godīgas 
konkurences nosacījumus, aizsargāt 
noguldītājus un ieguldītājus, nodrošināt 
finanšu tirgu integritāti, efektivitāti un 
pienācīgu darbību, aizsargāt finanšu 
sistēmas stabilitāti un stiprināt 
starptautiskās uzraudzības koordināciju ar 
mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, 
vienlaikus ņemot vērā vajadzību uzlabot 
konkurenci un inovācijas iekšējā tirgū un 
nodrošināt konkurētspēju pasaulē, tostarp 
finanšu iestādēm un citām ieinteresētājām 
personām, patērētājiem un darba 
ņēmējiem. Tās uzdevumos ietilpst 
uzraudzības konverģences veicināšana un 
ES iestāžu konsultēšana par banku 
darbību, maksājumiem, elektroniskās 
naudas regulēšanu un uzraudzību, kā arī 
uzņēmumu vadības, revīzijas un finanšu 
pārskatu jautājumi. Lai Iestāde spētu 
sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un 
lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir 
Kopienas iestāde ar juridiskas personas 
statusu, un tai jānodrošina juridiska, 
administratīva un finansiāla neatkarība.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā vajadzību uzlabot konkurētspēju un inovācijas, kā noteikts P. Skinner 
ziņojumā.
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Grozījums Nr. 181
Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 182
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.a) Spēcīgā banku uzraudzībā ES līmenī 
jāietver visi starptautiski atzītie
uzraudzības pamatprincipi. Pirmajā no 
pamatprincipiem attiecībā uz banku 
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efektīvu uzraudzību, ko pieņēmusi Bāzeles 
Banku uzraudzības komiteja, sacīts, ka 
banku efektīvas uzraudzības 
priekšnosacījums ir, ka uzraudzītājiem 
jābūt „pilnvarām, lai risinātu jautājumus 
attiecībā uz atbilstību tiesību aktiem, kā 
arī drošības un piemērotības problēmas”. 
Tādēļ ir nepieciešams noteikt un skaidri 
definēt banku sistēmas galvenās drošības 
un piemērotības problēmas ES līmenī, t.i., 
sistemātisks risks (piemēram, pasaules 
mēroga risks) un pārrobežu risks 
(piemēram, Eiropas mēroga risks).

Or. en

Grozījums Nr. 183
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9.b) Regulā ietverta sistemātiska riska 
definīcija, ko kopīgi izstrādāja 
Starptautiskais Valūtas fonds, 
Starptautisko norēķinu banka un 
Finansiālās stabilitātes padome un ko 
pieņēma 2009. gada 28. oktobrī G20 
finanšu ministriem un vadītājiem 
paredzētajā ziņojumā, reaģējot uz 
G20 vadītāju 2009. gada aprīlī 
izvirzītajiem pieprasījumiem. Ziņojumā 
sistemātisks risks ir definēts kā „finanšu 
pakalpojumu pārtraukuma risks, (i) ko 
rada finanšu sistēmas vai to daļu 
novājināšanās; un (ii) kas potenciāli var 
būtiski negatīvi ietekmēt reālo ekonomiku. 
Definīcijas pamatā ir negatīva ārējā 
ietekme, ko rada finanšu iestādes, tirgus 
vai instrumenta darbības pārtraukums vai 
nesekmīga darbība. Visa veida finanšu
starpniekiem, tirgiem un infrastruktūrai 
piemīt potenciāls, lai tie sistemātiski 
varētu atstāt konkrētu ietekmi”.
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Or. en

Grozījums Nr. 184
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Pārobežu riska definīcijā ir ietverti 
visi riski, ko rada ekonomiskā 
nelīdzsvarotība vai neveiksmīga finanšu 
darbība visā vai daļā Eiropas Savienības 
un kas potenciāli var būtiski negatīvi 
ietekmēt darījumus starp divu vai vairāku 
dalībvalstu ekonomiskajiem operatoriem, 
iekšējā tirgus darbību vai ES vai tās 
dalībvalstu valsts finanses. Visa veida 
ekonomiskajiem un finanšu riskiem 
piemīt potenciāls radīt konkrētu 
pārrobežu ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Ņemot vērā Direktīvas 2005/60/EK 
horizontālo būtību, šajā regulā neskar 
spēkā esošo dalībvalstu iestāžu 
regulējumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas vai teroristu 
finansēšanas apkarošanu. Rīkojoties 
saistībā ar Direktīvu 2005/60/EK, Iestāde 
ņem vērā spēkā esošo regulējumu un pēc 
vajadzības sadarbojas ar citām 
attiecīgajām iestādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 186
Corien Wortmann-Kool

Priekšlikums regulai
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu 
konsekventu pieeju noguldījumu garantiju 
jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus 
un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem 
Kopienā. Tā kā noguldījumu garantiju 
sistēmas ir pakļautas attiecīgo dalībvalstu, 
nevis regulatīvai uzraudzībai, ir lietderīgi 
noteikt, ka Iestāde var izmantot tai saskaņā 
ar šo regulu piešķirtās pilnvaras attiecībā 
uz noguldījumu garantiju sistēmu un tās 
pārvaldītāju.

(13) Vēlams, lai Iestāde veicinātu 
konsekventu pieeju noguldījumu garantiju 
jomā, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus 
un vienlīdzīgu attieksmi pret noguldītājiem 
Kopienā. Tā kā noguldījumu garantiju 
sistēmas ir pakļautas attiecīgo dalībvalstu, 
nevis regulatīvai uzraudzībai, ir lietderīgi 
noteikt, ka Iestāde var izmantot tai saskaņā 
ar šo regulu piešķirtās pilnvaras attiecībā 
uz noguldījumu garantiju sistēmu un tās 
pārvaldītāju. Iestādes pienākumus 
pārskata, tiklīdz kā tiek izveidots Eiropas 
Noguldījumu garantiju fonds. 

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti jāapsver Iestādes pienākumi noguldījumu garantiju jomā, kad tiks izveidots Eiropas 
Noguldījumu garantiju fonds.

Grozījums Nr. 187
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sasniegtu Iestādes mērķus un 
nodrošinātu konsekventu un efektīvu 
uzraudzību Eiropas līmenī, dalībvalstu 
iestādēm, kas ir kompetentās iestādes un 
Iestādes biedri, jāpiešķir plašākas 
pilnvaras pieņemt preventīvus un 
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korektīvus uzraudzības pasākumus, 
vienlaikus sekmējot kopīgu, koordinētu 
un integrētu rīcību. Šīs pilnvaras izmanto 
proporcionāli un tajās ietver tiesības 
pieprasīt un saņemt atbilstīgu 
informāciju; piemērot atskaitīšanās un 
informācijas atklāšanas prasības; veikt 
pārbaudes uz vietas; pieņemt uzraudzības 
pasākumus (arī tādus, kas skar interešu 
konfliktus, labu pārvaldību, likviditāti, 
noteikumus, dividendes un atalgojuma 
politiku); pārdalīt vai atdalīt banku 
privātklientu darbības no tirdzniecības un 
citām ar pakalpojumiem nesaistītām 
darbībām gadījumā, ja pastāv attiecīgs 
risks, kas novērtēts saskaņā ar kopīgiem 
kritērijiem; uz laiku ierobežot vai aizliegt 
konkrētus produktus vai darījumu veidus, 
kas var tirgos tieši vai netieši radīt 
pārmērīgu nepastāvību vai 
satricinājumus; izdot rīkojumu finanšu 
iestādēm īstenot darbības, izmantojot 
filiāli, gadījumos, kad tas ir pamatoti 
saskaņā ar kopīgiem kritērijiem; piemērot 
atturošas soda naudas; diskvalificēt 
vadītājus un direktorus; atlaist atbildīgās 
personas vai direktoru valdi; uz laiku 
iejaukties finanšu iestāžu darbībās; atcelt 
ierobežotu atbildību, no kā labumu gūst 
nozīmīgi finanšu iestāžu akcionāri, ja viņi 
aktīvi neaizsargā korporatīvās intereses 
kritiskos gadījumos; paplašināt smagos 
pārkāpumos iejaukto personu finansiālo 
atbildību; atbilstīgos gadījumos uzraudzīt 
deklarācijas, lai nodrošinātu godīgumu 
un atbildību; pieprasīt plānus 
neparedzētām situācijām; atcelt licences 
un anulēt atļaujas; un apstiprināt 
protokolus, lai formulētu kopīgu un 
efektīvu atbildes reakciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.b) Vienots noteikumu kopums ir 
būtisks, lai nodrošinātu tiesību aktu, 
noteikumu un standartu konsekventu 
saskaņošanu un vienotu piemērošanu 
finanšu pakalpojumu jomā. 
Reglamentējošajos un uzraudzības 
standartos, ar ko saskaņā izstrādā vienoto 
noteikumu kopumu, nedrīkst pieļaut 
regulatīvo patvaļu, vienlaikus nodrošinot 
godīgas konkurences nosacījumus un 
atbilstīgu noguldītāju, ieguldītāju un 
patērētāju aizsardzību visā Eiropā. 
Vienotajā noteikumu kopumā sīki nosaka 
definīcijas, precizē kopīgus aspektus 
attiecībā uz atskaitīšanās un informācijas 
atklāšanas prasībām, kā arī ietver 
nepieciešamos aspektus, lai nodrošinātu 
efektīvus sadarbības procesus, tostarp 
uzraudzības riska novērtējumu un 
informācijas koplietošanu, kā paredzēts 
Eiropas tiesību aktos. Izstrādājot šo 
regulu, vienotajā noteikumu kopumā 
nosaka piemērotus reglamentējošus un 
uzraudzības standartus darbam ar ESRK 
agrīnajiem brīdinājumiem un 
ieteikumiem, kā arī pārrobežu riskiem, ko 
noteikusi Iestāde vai Eiropas iestādes 
attiecībā uz visu Eiropas Savienību vai 
būtisku tās daļu. Turklāt vienotajā 
noteikumu kopumā nosaka piemērotus 
reglamentējošus un uzraudzības 
standartus attiecībā uz atskaitīšanās, 
informācijas atklāšanas un uzraudzības 
prasībām attiecīgajiem ES strādājošiem 
uzņēmumiem un ieguldījumu 
instrumentiem ar augstu sviras efektu, lai 
novērstu sistemātiskus riskus un koriģētu 
pārrobežu riskus.

Or. en



AM\808174LV.doc 17/77 PE439.457v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 189
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 
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.

(14) Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tā var to noraidīt 
daļēji vai kopumā, ja, piemēram, tehnisko 
standartu projekts 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, Komisijai jānosaka termiņš 
tās lēmuma pieņemšanai par standartu 
apstiprināšanu, daļēju apstiprināšanu vai 
noraidīšanu. Šajā regulā ietverto tehnisko 
standartu izstrāde neskar Komisijas 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar Līguma 290. pantu. Jautājumi, uz 
kuriem attiecas tehniskie standarti, 
neietver politikas lēmumus, un to saturu 
ierobežo 1. līmenī pieņemtie ES tiesību 
akti. Standartu projekta izstrādes 
uzticēšana Iestādei nodrošina, ka tiek 
pilnībā izmantotas valstu uzraudzības 
iestāžu specializētās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nav jāpiešķir pilnvaras grozīt tehniskos standartus. Tie pēc būtības ir tehniski, tādēļ 
tie jāizstrādā tikai EUI tehniskajiem speciālistiem. Ja standarti ir nepiemēroti juridisku 
apsvērumu vai vienotā tirgus dēļ, Komisija var tos pilnībā vai daļēji noraidīt.
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Grozījums Nr. 190
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 
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.

(14) Tā kā Iestādei ir augsti specializētas 
zināšanas, ir efektīvi un lietderīgi tai 
uzticēt tehnisko standartu projektu izstrādi 
saistībā ar Lamfalisī 2. līmenī 
pieņemtajiem noteikumiem (Eiropas
tiesību aktos noteiktajās jomās vai pēc 
Komisijas pieprasījuma) un Lamfalisī 
3. līmenī pieņemtajiem uzraudzības 
pasākumiem (pēc pašas Iestādes 
iniciatīvas), neietverot politikas izvēles un 
obligāti ņemot vērā proporcionalitātes 
principu. Tehnisko standartu projektā, ko 
Komisija pieņem kā regulatīvus 
standartus, varētu ieviest Komisijas 
grozījumus.  Uzraudzības standartu 
gadījumā Komisija apstiprina šo tehnisko 
standartu projektu, ja tas atbilst Eiropas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Komisija ir 
pilnvarota saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz 
finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem. Uzraudzības standarti 
jāapstiprina kā īstenošanas akti saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 291. pantā minēto procedūru. Lai 
nodrošinātu šo standartu optimālu un 
savlaicīgu pieņemšanu, varētu noteikt 
termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai 
gan par to pieņemšanu, gan 
apstiprināšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Priekšlikums regulai
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 
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.

(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 
izvēles. Izstrādājot tehniskos standartus, 
Iestāde ievēro proporcionalitātes principu, 
ņemot vērā finanšu iestāžu dažādās 
struktūras un riska profilus. It sevišķi 
iestādes cenšas nodrošināt, lai netiktu 
piemērots nevajadzīgs slogs demokrātiski 
kontrolētiem kooperatīviem, kam ir 
būtiska nozīme sociālās atstumtības 
apkarošanā vietējo kopienu līmenī. 
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.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas banku iestādei ir jāņem vērā dažādie uzņēmējdarbības modeļi, kas pastāv finanšu 
pakalpojumu nozarē. Tehniskajiem standartiem attiecībā uz viena veida finanšu iestādēm 
dalībvalstīs nav jābūt atšķirīgiem, taču tiem jānodrošina zināma elastība, lai ņemtu vērā 
demokrātiski kontrolētus kooperatīvus, kuru uzņēmējdarbības modeļi lielā mērā izvairās no 
riska un kuriem ir būtiska nozīme sociālās atstumtības apkarošanā vietējo kopienu līmenī.

Grozījums Nr. 192
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
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 
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.

(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 
izvēles. Tādējādi šie standarti nedrīkst būt 
pretrunā nevienas dalībvalsts tiesību 
aktiem, jo šādos tiesību aktos ir paredzēta 
politiska izvēle. Komisijai jāapstiprina šis 
tehnisko standartu projekts saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, lai nodrošinātu 
tiem saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem vai jānoraida 
Komisijai saskaņā ar skaidriem un 
pārredzamiem principiem. Tos noraida, 
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, 
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nepieciešams noteikt termiņu Komisijas 
lēmuma pieņemšanai par to apstiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
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 
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.

(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 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem Komisijai. 
Tajos vispārīgos gadījumos netiek veikti 
Komisijas grozījumi, izņemot ārkārtas 
gadījumus, ja, piemēram, tehnisko 
standartu projekts 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. Komisija nemaina 
Iestādes izstrādāto tehnisko standartu 
saturu, iepriekš nesazinoties ar Iestādi. 
Lai nodrošinātu šo standartu optimālu un 
savlaicīgu pieņemšanu, nepieciešams
noteikt termiņu Komisijas lēmuma 
pieņemšanai par to apstiprināšanu.
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Pamatojums

Komisija jāmudina 7. pantā paredzētās grozījumu ieviešanas pilnvaras izmantot tikai kā 
galēju risinājumu. Ja tas tā nebūtu, varētu tikt mazinātas EUI kā standartu izstrādātāju 
pilnvaras, un tiktu ieviesta juridiskā nenoteiktība finanšu iestādēm.

Grozījums Nr. 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
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 
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.

(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 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem Komisijai. 
Tajos neievieš Komisijas grozījumus. 
Komisijai tehnisko standartu projekts 
jānoraida tikai tādā gadījumā, 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.
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Pamatojums

Komisijai nav jāpiešķir pilnvaras grozīt Iestādes ierosinātos tehniskos standartus, lai 
nodrošinātu Iestādes neatkarību un ņemtu vērā tās zināšanas. Komisijai jāpiešķir vienīgi 
tiesības veikt tehnisko standartu projekta rūpīgu pārbaudi, kuras ietvaros tā var apstiprināt 
vai noraidīt šo projektu saskaņā ar skaidriem un pārredzamiem principiem.

Grozījums Nr. 195
Leonardo Domenici

Priekšlikums regulai
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 
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.

(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 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem Komisijai. 
Tajos neievieš Komisijas grozījumus. 
Komisijai tehnisko standartu projekts 
jānoraida tikai tādā gadījumā, 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 
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pieņemšanai par to apstiprināšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nav jāpiešķir pilnvaras grozīt Iestādes ierosinātos tehniskos standartus, lai 
nodrošinātu Iestādes neatkarību un ņemtu vērā tās zināšanas. Komisijai jāpiešķir vienīgi 
tiesības veikt tehnisko standartu projekta rūpīgu pārbaudi, kuras ietvaros tā var apstiprināt 
vai noraidīt šo projektu saskaņā ar skaidriem un pārredzamiem principiem.

Grozījums Nr. 196
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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. 
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 197
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā noteiktais tehnisko (15) Šajā regulā noteiktais tehnisko 
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standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 
pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un to 
saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, ka 
tiek pilnībā izmantotas valstu uzraudzības 
iestāžu specializētās zināšanas.

standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 
pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību 
aktos. Jautājumiem, uz kuriem attiecas 
tehniskie standarti, nav jāietver politikas 
lēmumi, un to saturs precīzi jāierobežo ar
1. līmenī pieņemtajiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem. Tehniskajiem 
standartiem jābūt proporcionāliem un 
tajos jāņem vērā dažādu finanšu iestāžu 
izmērs un sarežģītība. Ja tiek paredzēti vai 
jau pastāv 2. līmenī pieņemti pasākumi, 
tehniskajos standartos ņem vēra šos 
2. līmenī pieņemtos pasākumus un 
nosaka tikai šo pasākumu piemērošanas 
nosacījumus. Standartu projekta izstrādes 
uzticēšana Iestādei nodrošina, ka tiek 
pilnībā izmantotas valstu uzraudzības 
iestāžu specializētās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi neieviest lielāku juridisko nenoteiktību saistībā ar 7. pantā noteikto standartu 
izstrādi, izmantojot šos standartus tikai tajās jomās, kur tas ir vispiemērotāk, proti, 
tehniskajās jomās, nevis saistībā ar politikas lēmumiem.

Grozījums Nr. 198
Othmar Karas

Priekšlikums regulai
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 

(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 
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attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un to 
saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, ka 
tiek pilnībā izmantotas valstu uzraudzības 
iestāžu specializētās zināšanas.

attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un to 
saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Lai gan tehniskajos 
standartos, kas izstrādāti saskaņā ar šo 
pantu, ņem vērā iestādes, kuras darbojas 
tikai vietējā līmenī, nevis ES mērogā, 
katrā gadījumā atsevišķi novērtē tehnisko 
standartu kopējo ietekmi uz visu nozari. 
Standartu projekta izstrādes uzticēšana 
Iestādei nodrošina, ka tiek pilnībā 
izmantotas valstu uzraudzības iestāžu 
specializētās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Grozījums Nr. 199
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jomās, uz kurām neattiecas 
reglamentējošie un uzraudzības standarti, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par ES tiesību aktu piemērošanu, lai 
sekmētu labākās prakses. Lai nodrošinātu 
pārredzamību un veicinātu valstu 
uzraudzības iestāžu un finanšu iestāžu 
atbilstību šīm pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, valstu iestādēm jānosaka 
pienākums norādīt šādu pamatnostādņu un 
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ieteikumu neizpildes iemeslus, savukārt 
finanšu iestādēm jānosaka pienākums 
atskaitīties, vai savās atskaitēs tās 
nodrošina atbilstību šīm pamatnostādnēm
un ieteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums norādīt šādu 
pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes 
iemeslus. Jomās, uz ko neattiecas 
tehniskie standarti, Iestādei ir jāveicina 
labākā prakse.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pareiza un pilnīga Kopienas tiesību 
aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanai, finanšu sistēmas 

(17) Pareiza un pilnīga Eiropas Savienības
tiesību aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanai, finanšu sistēmas 



PE439.457v01-00 28/77 AM\808174LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm Kopienā. 
Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, 
kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
Kopienas tiesību aktu neprecīzas vai 
neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Kopienas tiesību akti nosaka skaidras un 
bezierunu saistības.

stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm Kopienā. 
Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, 
kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
nepiemērošanas vai neatbilstīgas 
piemērošanas gadījumos, kas ir Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpums. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Eiropas Savienības tiesību akti nosaka 
skaidras un bezierunu saistības. Vispārīgi 
tas nav jāizmanto gadījumos, kas attiecas 
tikai uz Eiropas Savienības tiesību aktu 
neatbilstīgu transponēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir piemēroti paredzēt 9. pantā noteiktā mehānisma izmantošanu tikai attiecībā uz tādiem 
standartu piemērošanas gadījumiem, kas ir tiesību aktu pārkāpums, nevis vispārīgi to 
izmantot Eiropas Savienības tiesību aktu neatbilstīgas transponēšanas gadījumos. Tas 
maksimāli mazinās juridisko nenoteiktību tirgus dalībniekiem, kam jābūt pārliecinātiem par 
9. pantā noteiktā procesa izmantošanu, lai nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus 
visā ES.

Grozījums Nr. 202
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pareiza un pilnīga Kopienas tiesību 
aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanai, finanšu sistēmas 
stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm Kopienā. 
Tāpēc nepieciešams izveidot mehānismu, 
kas nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
Kopienas tiesību aktu neprecīzas vai 
neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Kopienas tiesību akti nosaka skaidras un 

(17) Pareiza un pilnīga Eiropas tiesību 
aktu piemērošana ir būtisks 
priekšnoteikums finanšu tirgu integritātes, 
pārredzamības, efektivitātes un pienācīgas 
darbības nodrošināšanai, finanšu sistēmas 
stabilitātei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem finanšu iestādēm ES. Tāpēc 
nepieciešams izveidot mehānismu, kas 
nodrošinātu iespēju Iestādei rīkoties 
Eiropas tiesību aktu neprecīzas vai 
neatbilstīgas piemērošanas gadījumos. Šis 
mehānisms jāpiemēro jomās, kurās 
Eiropas tiesību akti nosaka skaidras un 
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bezierunu saistības. bezierunu saistības. 

Or. en

Grozījums Nr. 203
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 204
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, 
kad iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši 
kavējas veikt pasākumus, Iestādei 
jāpiešķir pilnvaras kā galējo risinājumu 
izmantot iespēju pieņemt konkrētām 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus. Šīs 
pilnvaras ir izmantojamas tikai ārkārtas 
apstākļos, kad kompetenta iestāde 
neievēro tai adresētus lēmumus un kad 
Kopienas tiesību akti ir tieši piemērojami 
finanšu iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām 
vai turpmākām ES regulām.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..

Grozījums Nr. 205
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes 
sekas un atjaunot uzticību tirgiem. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
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. Padomei pēc apspriešanās ar 
ESRK un attiecīgos gadījumos ar Eiropas 
uzraudzības iestādēm jānodrošina 
pilnvaras noteikt, vai pastāv ārkārtas 
situācija. Ja ārkārtas situācija attiecas uz 
tirgu kopumā, Iestādei jāpiešķir tiesības 
pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt 
īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas 
situāciju. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu un uz skaidru pilnvaru 
pamata, ko tai piešķīrusi Padome, 
izmantot iespēju pieņemt finanšu tirgum 
tieši adresētus lēmumus nolūkā mazināt 
krīzes sekas un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi uzticēt EBI pilnvaras tieši piemērot lēmumus dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un atsevišķām bankām. Ja tirgū pastāv vispārīga ārkārtas situācija, EBI 
jānodrošina iespēja pieņemt pasākumus, kas ir tieši piemērojami dalībvalstu iestādēm. Tomēr 
tā pamatā jābūt pilnvarām, ko piešķir Padome.
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Grozījums Nr. 207
Diogo Feio

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
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. Paturot prātā jautājuma 
jutīgumu un to, ka ārkārtas situācijas 
noteikšanas pilnvaras ir saistīta ar augstu 
rīcības brīvības līmeni, šīs pilnvaras 
jāuztic Padomei, pēc pienācīgas 
apspriešanās ar Komisiju, ESRK un 
attiecīgos gadījumos ar Eiropas 
uzraudzības iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 208
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
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 

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Eiropas
Savienībā, ir nepieciešama tūlītēja un 
saskaņota rīcība Kopienas līmenī. Tāpēc 
Iestādei jāpiešķir tiesības pieprasīt valstu 
uzraudzības iestādēm veikt īpašus 
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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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes 
sekas un atjaunot uzticību tirgiem.

pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju. 
Ārkārtas situācijas noteikšanas pilnvaras 
jāuztic Padomei, pēc pienācīgas 
apspriešanās ar Komisiju, ESRK un 
attiecīgos gadījumos ar Eiropas 
uzraudzības iestādēm. 

Or. en

Pamatojums

Nav vēlams iespēju noteikt ārkārtas situāciju uzticēt Eiropas Komisijai, ņemot vērā tās 
saistību ar dalībvalstīm un ESRK nozīmi saistībā ar sistemātisko risku, tāpat kā nav vēlams, 
ka EUI pieņem atsevišķām iestādēm saistošus lēmumus.

Grozījums Nr. 209
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei ES, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
ES 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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās ES tiesību aktu 
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darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 210
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
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 ES, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
ES līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības 
pieprasīt valstu uzraudzības iestādēm veikt 
īpašus pasākumus, lai novērstu ārkārtas 
situāciju. Eiropas Sistēmisko risku 
komitejai jānosaka, kad pastāv ārkārtas 
situācija; Komisija vai Padome var arī 
pieņemt lēmumu, nosakot šādas situācijas 
esamību vai citus pamatotus apstākļus, ar 
ko saistībā nepieciešama tāda pati 
obligāta rīcība iestāžu līmenī. Lai 
nodrošinātu efektīvu rīcību ārkārtas 
situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās ES tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
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 Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai jānosaka, kad 
pastāv ārkārtas situācija. Komisijai 
jāizziņo ārkārtas situācija pēc Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas ieteikuma. Lai 
nodrošinātu efektīvu rīcību ārkārtas 
situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en

Pamatojums

ESRK ir piemērotākā iestāde ārkārtas situācijas izziņošanai. Tomēr, tā kā ārkārtas situācijas 
noteikšana ir saistīta ar augstu rīcības brīvības līmeni, saskaņā ar Līgumu Komisijai ir jābūt 
juridiskajai iestādei, kas pieņem galīgo lēmumu.

Grozījums Nr. 212
Leonardo Domenici

Priekšlikums regulai
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
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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 iestādēm adresētus lēmumus tām 
tieši piemērojamās Kopienas tiesību aktu 
darbības jomās nolūkā mazināt krīzes sekas 
un atjaunot uzticību tirgiem. 

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. Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai jānosaka, kad 
pastāv 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 iestādēm adresētus 
lēmumus tām tieši piemērojamās Kopienas 
tiesību aktu darbības jomās nolūkā mazināt 
krīzes sekas un atjaunot uzticību tirgiem. 

Or. en

Pamatojums

ES finanšu pakalpojuma vienotā tirgus izveidei nepieciešama koordinēta rīcība, lai risinātu 
iespējamās ārkārtas situācijas, jo krīze vienā dalībvalstī var strauji izplatīties pārrobežās. 
Tādēļ ESRK jāpiešķir pilnvaras noteikt ārkārtas situācijas esamību.

ESRK pozīcija ir piemērota, lai noteiktu iespējamas ārkārtas situācijas, jo tā ir tehniska 
iestāde, kas izveidota ar mērķi uzraudzīt un novērtēt iespējamus apdraudējumus finansiālajai 
stabilitātei.

Grozījums Nr. 213
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) Ņemot vērā 2009. gada 2. aprīlī 
Londonā notikušā G20 vadītāju samita 
Deklarāciju par finanšu stabilitātes 
nostiprināšanu, kurā aicināts „noteikt 
pamatnostādnes attiecībā uz uzraudzības 
iestāžu kolēģiju izveidi, darbību un dalību 
tajās, kā arī to atbalstam, tostarp 
nepārtraukti nosakot pārrobežu 
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uzņēmumus, kam ir visbūtiskākā ietekme 
uz sistemātiskiem riskiem”. 

Or. en

Grozījums Nr. 214
Diogo Feio

Priekšlikums regulai
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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām 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 pārrobežu 
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 
arī strīdi par dalībvalsts kompetentās 
iestādes rīcības vai rīcības neīstenošanas 
procedūru vai saturu.

Or. en
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Grozījums Nr. 215
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
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 iestādēm tieši adresētus 
lēmumus tām 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 Kopienas 
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Nav vēlams, ka EUI pieņem atsevišķām finanšu iestādēm tieši saistošus lēmumus.  Ņemot vērā 
to, ka dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par finanšu iestāžu parasto uzraudzību, ir 
juridiski vēlams, lai EUI liktu dalībvalsts iestādei mainīt tās tirgus prakses pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 11. pantā noteikto starpniecības procesu.
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Grozījums Nr. 216
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
apsvērums 22

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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām 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 Kopienas 
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Kopienas tiesību 
aktu darbības jomās. Gadījumos, kad 
attiecīgie ES tiesību akti dalībvalstīm 
paredz rīcības brīvību, Iestādes pieņemtie 
lēmumi nevar aizstāt šīs rīcības brīvības 
izmantošanu saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem attiecībā uz 
šādu rīcības brīvību.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Priekšlikums regulai
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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām 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. Šāda Iestādes kompetence 
jānosaka 1. panta 2. punktā minētajos 
nozaru tiesību aktos. Jāizmanto pašreizējie 
samierināšanas mehānismi, kas noteikti 
nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Kopienas tiesību 
aktu darbības jomās. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums izriet no grozījuma, kas ierosināts 11. panta 1. punktam attiecībā uz 
„saistošas starpniecības” piemērošanas jomu. Šajā regulas projektā norāda tikai EUI 
pilnvaras nodrošināt „saistošu starpniecību”, kā arī procedūru. Tomēr „saistošas 
starpniecības” piemērošanas jomu nosaka katrā gadījumā atsevišķi nozaru tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 218
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām 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
tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu, 
pieņemot uzraudzības lēmumus; atbilstība 
pieņemtiem saistošiem lēmumiem 
nenozīmē, ka dalībvalsts nepiemēro 
papildu piesardzīgu rīcības brīvību 
atbilstīgi starptautiskiem principiem vai 
pārrobežu uzraudzībai. Jāizmanto 
pašreizējie samierināšanas mehānismi, kas 
noteikti nozaru tiesību aktos. Ja attiecīgās 
valstu uzraudzības iestādes neveic 
pasākumus, Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā 
galējo risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Eiropas tiesību 
aktu darbības jomās. 

Or. en
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Grozījums Nr. 219
Leonardo Domenici

Priekšlikums regulai
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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām 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 iestādēm tieši adresētus lēmumus 
tām tieši piemērojamās Eiropas Savienības
tiesību aktu darbības jomās. Tas attiecas 
arī uz domstarpībām uzraudzības iestāžu 
kolēģijā.

Or. en

Pamatojums

Iespējamu domstarpību starp uzraudzības iestāžu kolēģijām gadījumos vajadzīga EUI 
iejaukšanās, lai nodrošinātu juridisko noteiktību finanšu iestādēm.
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Grozījums Nr. 220
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Krīze ir parādījusi lielākos 
trūkumus pastāvošajā pieejā pārrobežu 
finanšu iestāžu uzraudzībai, īpaši 
attiecībā uz lielākajām un sarežģītākajām 
iestādēm, kuru bankrots var nodarīt 
kaitējumu visai sistēmai. Šo trūkumu 
iemesli rodami dažādās finanšu iestāžu 
darbības jomās un uzraudzības iestāžu 
darbībā. Finanšu iestādes darbojas tirgū, 
kuram nav robežu, bet uzraudzības 
iestādēm katru dienu jāpārbauda, vai viņu 
jurisdikcija nebeidzas uz valsts robežas. 
Lai risinātu šādus trūkumus, jāsekmē 
lielāka uzraudzības konverģence un 
integrācija Eiropas Savienībā un 
starptautiskā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Markus Ferber

Priekšlikums regulai
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Krīze ir pievērsusi uzmanību 
pārrobežu finanšu pakalpojumu iestāžu 
pašreizējā uzraudzības režīma kļūdām. 
Tāpēc, lai nodrošinātu valstu uzraudzības 
iestāžu labāku sadarbību un darbību 
koordinēšanu pārrobežu iestāžu 
uzraudzības jomā, ir pamatots iemesls 
nostiprināt šo ES struktūru.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā krīze ir pievērsusi uzmanību pārrobežu finanšu pakalpojumu iestāžu uzraudzības 
režīma kļūdām, ir nepieciešama Eiropas mēroga struktūra, kas nodrošinātu valstu 
uzraudzības iestāžu darbību labāku koordinēšanu.

Grozījums Nr. 222
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.b) Kā norādīts 2009. gada martā 
publicētajā A. Turner pārskatā, „spēkā 
esošie vienotā tirgus noteikumi var radīt 
nepieņemamus riskus noguldītājiem un 
nodokļu maksātājiem” un „pašreizējie 
pasākumi, kuros apvienotas nozaru 
atļauju tiesības, uzraudzība savā valstī un 
noguldījumu apdrošināšana konkrētā 
valstī, nav pietiekami stabils pamats 
Eiropas pārrobežu privātklientu banku 
darbības regulācijai un uzraudzībai 
nākotnē”.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.c) A. Turner pārskatā ir arī teikts, ka 
„stabilākai uzraudzības kārtībai 
nepieciešams vai nu palielināt dalībvalstu 
pilnvaras, kas radītu mazāk atvērtu 
vienoto tirgu, vai arī panākt lielāku 
Eiropas integrāciju. Abu risinājumu 
kombinācija šķiet piemērota: 
piemērošanas joma, kam nepieciešamas 
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plašākas dalībvalstu pilnvaras, būs 
atkarīga no tā, cik efektīvas var būt 
„vairāk Eiropas” iespējas”.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.d) Lai īstenotu Eiropas mēroga 
risinājumu, ir nepieciešams izveidot jaunu 
Eiropas Savienības iestāžu struktūru, 
neatkarīgu Iestādi ar juridiskām 
pilnvarām, standartu noteicēju un 
pārraugu pārrobežu uzraudzības jomā, 
pastiprināt uzraudzības iestāžu kolēģiju 
veikto pārrobežu iestāžu uzraudzību, kā 
arī saskaņot un palielināt uzraudzības 
pilnvaru piemērošanu gan dalībvalstu, 
gan ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.e) Iestādei jāpiešķir pilnvaras izstrādāt 
uzraudzības standartus, lai sekmētu 
vienotā noteikumu kopuma vienmērīgu 
piemērošanu. Iestādei arī jābūt galvenajai 
nozīmei nozaru koordinēšanā un kā 
konsultatīvai iestādei uzraudzības iestāžu 
kolēģijām, lai racionalizētu informācijas 
apmaiņas procesu un veicinātu kolēģiju 
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konverģenci un konsekvenci attiecībā uz 
ES tiesību aktu piemērošanu. Iestādei 
jādarbojas kā vadošajam koordinatoram 
to banku iestāžu uzraudzībā, kas darbojas 
Eiropas Savienībā. Iestādei būtu arī 
jāuzņemas juridiski saistošs starpnieka 
pienākums, lai atrisinātu dalībvalstu 
uzraudzības iestāžu domstarpības.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.f) Uzraudzības iestāžu kolēģijām 
jānodrošina svarīga nozīme efektīvas, 
konstruktīvas un konsekventas pārrobežu 
finanšu iestāžu uzraudzības 
nodrošināšanā ES. Nav jēgas apvienot 
pamatnoteikumus finanšu jomā, ja 
praktiskie uzraudzības pasākumi paliek 
sadrumstaloti. Kā norādīts J. de Larosière 
ziņojumā, „jāizvairās no atšķirīgu 
uzraudzības pasākumu radītiem 
konkurences izkropļojumiem un 
regulatīvās patvaļas, jo tas var apdraudēt 
finansiālo stabilitāti, cita starpā mudinot 
izvēlēties finansiālo darbību veikšanai 
valstis, kurās ir vāja uzraudzība. 
Jānodrošina, ka uzraudzības sistēmu 
uztver kā taisnīgu un līdzsvarotu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Lai aizsargātu noguldītājus un 
grūtībās nonākušas ES iestādes 
gadījumos, kad tās var apdraudēt Eiropas 
vienotā finanšu tirgus finansiālo 
stabilitāti, jāizveido Eiropas Finanšu 
aizsardzības fonds (Fonds). Fonda 
finansējums jāveido no pārrobežu finanšu 
iestāžu iemaksām, Fonda izdotām 
obligācijām vai — ārkārtējos apstākļos —
no grūtību skarto dalībvalstu iemaksām 
saskaņā ar iepriekš pieņemtiem 
kritērijiem (pārstrādātu saprašanās 
memorandu). Ar iemaksām Fondā 
jāaizstāj iemaksas dalībvalstu 
noguldījumu garantiju sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Corien Wortmann-Kool

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Lai aizsargātu noguldītājus 
jāizveido Eiropas Noguldījumu garantiju 
fonds. Ar iemaksām šajā Fondā 
pakāpeniski jāaizstāj iemaksas dalībvalstu 
noguldījumu garantiju sistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 229
Wolf Klinz

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Uzskata, ka ir jārisina sloga 
sadalīšanas jautājums, lai patiesi 
nodrošinātu jaunu Eiropas uzraudzības 
sistēmu. Šajā nolūkā nākotnē būs 
nepieciešams Eiropas risinājumu –
noregulējuma fonds, lai aizsargātu 
finanšu tirgus stabilitāti smagas tirgus 
nelīdzsvarotības gadījumos. Mudina 
Komisiju un dalībvalstis palielināt 
centienus saistībā ar šo jautājumu.

Or. en

Pamatojums

Jāpiemēro sloga sadalīšanas pasākumi, lai risinātu pārrobežu iestādēm raksturīgas 
problēmas. Eiropas risinājumu – noregulējuma fondu varētu izmantot, lai stabilizētu iestādes 
ārkārtēju tirgus nelīdzsvarotību gadījumā. Tomēr šis fonds skaidri jānošķir no jebkāda 
Noguldījumu garantiju fonda, lai aizsargātu ieguldītāju noguldījumus.

Grozījums Nr. 230
Jean-Paul Gauzès

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Komisijai pēc iespējas ātrāk 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ziņojums, kurā jāanalizē 
nepieciešamie pasākumi jauna ES satvara 
krīzes vadībai banku nozarē izveidei. It 
sevišķi tajā jāizskata iespējamība izveidot 
Eiropas Finanšu aizsardzības fondu vai 
saskaņotus dalībvalstu fondus, lai 
aizsargātu noguldītājus un grūtībās 
nonākušas iestādes gadījumos, kad tās var 
apdraudēt Eiropas vienotā finanšu tirgus 
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finansiālo stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Komisijai pēc iespējas ātrāk 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz ziņojums, kurā no procikliskas 
perspektīvas jāanalizē izmaksu 
internalizācija finanšu sistēmā. Jāanalizē 
arī citi saistītie jautājumi, piemēram, 
kompensācijas un pretprasības; dinamiski 
noteikumi; iemaksu noteikšana shēmās; 
ietverto produktu un noguldītāju apjoms; 
pārrobežu noguldījumu garantiju shēmu 
efektivitāte, kā arī saikne starp 
noguldījumu garantiju shēmām un 
alternatīviem noguldītāju atlīdzinājumu 
veidiem, piemēram, izmaksu mehānismi 
ārkārtas situācijām un Eiropas Finanšu 
aizsardzības fonds. Šī ziņojuma 
vajadzībām dalībvalstīm jāapkopo 
attiecīgie dati un pēc pieprasījuma 
jāiesniedz Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Gunnar Hökmark

Priekšlikums regulai
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23.a) Nodrošinot, ka dalībvalstu
noguldījumu shēmām un fondiem ir 
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pietiekams izveidošanas un darbības 
kapitāls, Iestāde ir atbildīga par to, lai 
visas iestādes, kuras darbojas Eiropas 
mērogā, sekmē vienotā finanšu tirgus 
stabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu noguldījumu shēmām jābūt pietiekamam kapitālam, lai aizsargātu klientus un 
iestādes arī attiecībā uz pārrobežu saistībām.

Grozījums Nr. 233
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas 
valsts uzraudzības iestādes vietā. 
Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka 
uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības 
iestādei, kura vislabāk spēj īstenot 
pasākumus attiecīgajā gadījumā. 
Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, 
piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem 

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Dalībvalsts var 
ierobežot valsts uzraudzības iestādes 
pilnvaras deleģēt tās 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. 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu, 
īpaši tām finanšu iestādēm, kam nav 
Eiropas mēroga. 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 
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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.

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 un jākontrolē 
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. Visbeidzot tai 
deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu 
jomā jāapzina un jāizplata labākā prakse.

Or. it

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

Priekšlikums regulai
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana (24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
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var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas 
valsts uzraudzības iestādes vietā. 
Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka 
uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības 
iestādei, kura vislabāk spēj īstenot 
pasākumus attiecīgajā gadījumā. 
Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, 
piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem 
ietaupījumiem, konsekvences 
nodrošināšanu grupu uzraudzībā un 
optimālu valstu uzraudzības iestāžu 
tehnisko zināšanu izmantošanu. 
Attiecīgajos Kopienas tiesību aktos var 
plašāk noteikt pienākumu pārdales 
principus, pamatojoties uz nolīgumu. 
Iestādei, izmantojot visus iespējamos 
līdzekļus, jāveicina deleģēšanas nolīgumu 
slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm. 
Iestāde iepriekš jāinformē par 
paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai 
tā attiecīgā gadījumā varētu sniegt 
atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu 
nolīgumu publicēšana, lai visām 
iesaistītajām personām nodrošinātu 
savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem.

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

Pamatojums

Iestāde deleģē valsts uzraudzības iestādes veikt uzraudzību attiecībā uz iestādēm, kas 
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darbojas ES mērogā.

Grozījums Nr. 236
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 ES, jo īpaši, lai 
nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai finanšu sistēmas 
stabilitāti ES. Ņemot vērā Iestādei 
piešķirtās pilnvaras veikt pasākumus 
ārkārtas situācijās, tai jāuztic arī vispārējas 
koordinēšanas funkcija saistībā ar EFUS. 
Veicot pasākumus, Iestādei jāpievērš īpaša 
uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta 
vienmērīga visas būtiskās informācijas 
plūsma starp kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 

(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 
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risku komiteja. Iestādei jāveic arī Kopienas 
līmeņa spriedzes pārbaužu koordinēšana, 
lai novērtētu finanšu iestāžu noturību pret 
nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, 
nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes.

risku komiteja. Iestādei jāsāk un jāveic arī 
Kopienas līmeņa spriedzes pārbaužu 
koordinēšana, lai novērtētu finanšu iestāžu 
noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem 
tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes. Lai 
tās funkciju izpildes pamatā būtu 
informēti lēmumi, Iestādei jāveic tirgu 
ekonomiskā analīze un jāanalizē 
iespējamo notikumu tirgū ietekme uz šīm 
funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskā analīze ļaus EUI pieņemt informētākus lēmumus par savu darbību ietekmi uz 
plašāku tirgu, kā arī par plašāku tirgus notikumu ietekmi uz tās darbībām. Tas atbilst 
labākajai praksei dalībvalsts līmenī.

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

Priekšlikums regulai
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 iestāžu noturību pret 
nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, 
nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 

(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 iestāžu noturību pret 
nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, 
nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
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pēc iespējas konsekventākas metodes. pēc iespējas konsekventākas metodes. Lai 
tās funkciju izpildes pamatā būtu 
informēti lēmumi, Iestādei jāveic tirgu 
ekonomiskā analīze un jāanalizē 
iespējamo notikumu tirgū ietekme uz šīm 
funkcijām.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāveic ekonomiskā analīze, lai tās funkciju izpildes pamatā būtu informēti lēmumi, kā 
noteikts P. Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 239
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 jāpārstāv 
Eiropas Savienība dialogā un sadarbībā ar 
uzraudzības iestādēm ārpus Eiropas
Savienības. Valstu uzraudzības iestādes 
var turpināt sekmēt forumus, kas attiecas 
uz dalībvalstu jautājumiem un 
jautājumiem, kuri saistīti ar to funkcijām 
un kompetences jomām saskaņā ar ES 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu (29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 241
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Iestāde savā kompetences jomā ir 
neatkarīga padomdevēja iestāde Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. Tai 
jāsniedz atzinumi par apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtēšanu saskaņā 
ar Direktīvu 2006/48/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Direktīvu 2007/44/EK.

(30) Iestāde savā kompetences jomā ir 
neatkarīga padomdevēja iestāde Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai. Tai 
jāsniedz atzinumi par apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtēšanu saskaņā 
ar Direktīvu 2006/48/EK, kurā grozījumi 
izdarīti ar Direktīvu 2007/44/EK, 
gadījumos, kad direktīvā paredzēta 
apspriešanās starp kompetentajām 
iestādēm no divām vai vairāk 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Apvienošanās pēc definīcijas ir jautājums, kas ietilpst iestāžu kompetencē un kas ir tirgus ziņā 
un komerciāli jutīgs, un tam pirmām kārtām jābūt valstu un ES konkurences iestāžu ziņā. EUI 
iespēja sniegt konsultācijas par apvienošanu jāpieļauj tikai tajos gadījumos, kad to paredz 
Kapitāla prasību direktīva.
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Grozījums Nr. 242
Sharon Bowles

Priekšlikums regulai
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30.a) Attiecībā uz uzraudzības iestādēm, 
kas darbojas uzraudzības iestāžu 
kolēģijās, Iestāde noteiks un apkopos 
attiecīgo informāciju no kompetentajām 
iestādēm. Turklāt tā pilnībā ņems vērā 
pastāvošos pasākumus starp valstu 
kompetentajām iestādēm un trešo valstu 
uzraudzības iestādēm, ņemot vērā 
starptautisku kolēģiju krīzes pārvaldības 
grupas, kam ir neierobežota piekļuve 
informācijai. Iestādei jābūt krīzes 
pārvaldības grupu biedrei.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai efektīvi veiktu savus pienākumus, 
Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt visu 
nepieciešamo informāciju. Lai izvairītos no 
finanšu iestāžu ziņošanas pienākumu 
dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti 
jāsniedz valsts uzraudzības iestādei, kas ir 
visciešāk saistīta ar finanšu tirgiem un 
iestādēm. Tomēr Iestādei jābūt tiesībām 
pieprasīt informāciju tieši no finanšu 
iestādēm un citām personām, ja valsts 
kompetentā iestāde savlaicīgi nesniedz vai 
nevar sniegt šādu informāciju. Dalībvalstu 
iestādēm jānosaka pienākums sniegt 
atbalstu Iestādei šādu tiešu pieprasījumu 
izpildē.

(31) Lai efektīvi veiktu savus pienākumus, 
Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt visu 
nepieciešamo informāciju. Lai izvairītos no 
finanšu iestāžu ziņošanas pienākumu 
dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti 
jāsniedz valsts uzraudzības iestādei, kas ir 
visciešāk saistīta ar finanšu tirgiem un 
iestādēm. Tomēr kā pēdējam risinājumam 
objektīvi pamatojamu tirgus traucējumu 
gadījumos Iestādei jābūt tiesībām pieprasīt 
informāciju tieši no finanšu iestādēm un 
citām personām, ja valsts kompetentā 
iestāde savlaicīgi nesniedz vai nevar sniegt 
šādu informāciju. Attiecīgajām finanšu 
iestādēm jābūt tiesīgām paust viedokli par 
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Iestādes tiesībām izdot tiešu informācijas 
pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras pieprasīt informāciju no atsevišķām iestādēm EUI jāizmanto tikai noteiktās 
ārkārtas situācijās, lai izvairītos no šo pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas, nodrošinot 
uzticību starp valstu kompetentajām iestādēm un EUI. Finanšu iestādēm, kam iesniedz 
pieprasījumus, jānodrošina arī iespēja paust viedokli par tiesībām izdot atsevišķu 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Labāks teksta skaidrojums.
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Grozījums Nr. 245
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku 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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas pārstāvētu 
Kopienas kredītiestādes un ieguldījumu 
sabiedrības (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbiniekus, patērētājus 
un citus privātos banku pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Banku nozares 
ieinteresēto personu grupas sastāvā ir 
vismaz 15 patērētāju un lietotāju 
pārstāvji, 5 neatkarīgi augstākā līmeņa 
akadēmiķu pārstāvji un 10 nozares un tās 
darbinieku pārstāvji. Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku 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 Iestādei jāveic pētījums par 
to ietekmi, lai nodrošinātu, ka tiek 
ieviestas labākās prakses attiecībā uz 
augstas kvalitātes regulējumu. Lai 
nodrošinātu efektīvu ārējo palīdzību,
jāizveido Banku nozares ieinteresēto 
personu grupa, kas atbilstīgi pārstāvētu 
Kopienas kredītiestādes un ieguldījumu 
sabiedrības (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), arodbiedrības, 
akadēmiķus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Dažādu ieinteresēto pušu pārstāvībai jāatbilst veicamajiem uzdevumiem, nevis jābūt tikai 
proporcionālai.
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Grozījums Nr. 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku 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 Iestādei jāveic pētījums par 
to ietekmi. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), 
arodbiedrības, akadēmiķus, patērētājus un 
citus privātos banku pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai aktīvi 
jāsadarbojas ar citu finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar ES tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāveic ietekmes novērtējums pirms tehnisko standartu projekta pieņemšanas, kā 
norādīts P. Skinner ziņojumā. 
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Grozījums Nr. 248
Thijs Berman

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku 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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), 
arodbiedrības, akadēmiķus, patērētāju 
organizācijas un citus privātos banku 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU. 
Banku nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrības un patērētāju organizācijas ir organizēti darba ņēmēju un patērētāju pārstāvji. 
To padziļināto zināšanu dēļ par starpnozaru darbībām tām ir vislielākās iespējas aizsargāt 
darba ņēmēju un patērētāju intereses ieinteresēto personu grupā.
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Grozījums Nr. 249
Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku 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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), 
kooperatīvu banku, to darbiniekus, 
patērētājus un citus privātos banku 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU. 
Banku nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Othmar Karas

Priekšlikums regulai
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 

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

komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas pienācīgi
pārstāvētu Kopienas kredītiestādes un 
dažādu dalībvalstu, izmēru un banku 
nozaru ieguldījumu sabiedrības (tostarp 
pēc vajadzības institucionālos ieguldītājus 
un citas finanšu iestādes, kas pašas izmanto 
finanšu pakalpojumus), to darbiniekus, 
patērētājus un citus privātos banku 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU. 
Banku nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Banku nozares ieinteresēto personu grupas sastāvā galvenokārt jābūt banku nozares 
pārstāvjiem. Šīs grupas sastāvs ir dažāds un tajā ietilpst gan vietējo, gan pārrobežu iestāžu 
pārstāvji, kā arī dažādi uzņēmējdarbības modeļi.

Grozījums Nr. 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
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 Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 

(33) Iestāde nodrošina, ka ar 
ieinteresētajām personām var apspriesties 
par visu Iestādes paveikto un ka tām ir 
pienācīga iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Efektivitātes 
nodrošināšanas nolūkā jāizveido Banku 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas 
kredītiestādes un ieguldījumu sabiedrības 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
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ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

darbiniekus, patērētājus un citus privātos 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupām jānodrošina iespēja, ka ar tām apspriežas un tās var paust 
komentārus par visu Iestādes paveikto, kas tām šķiet būtisks. Atsevišķām ieinteresēto personu 
grupām pašām jāizlemj, vai tās vēlas, lai ar tām apspriežas vai ne.

Grozījums Nr. 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Priekšlikums regulai
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33.a) Bezpeļņas organizācijām debatēs 
par nākotnes finanšu pakalpojumiem un 
attiecīgo lēmumu pieņemšanas procesā 
salīdzinājumā ar pienācīgi finansētiem un 
sekmīgi pozicionētiem nozares 
pārstāvjiem piešķir mazu nozīmi. Šī 
nelabvēlīgā situācija jākompensē ar 
pienācīgu finansējumu to pārstāvjiem 
banku nozares ieinteresēto personu 
grupā.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
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 
iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
iestādes stabilitāti, nedrīkst skart 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido 
mehānisms, kas nodrošinātu iespēju 
dalībvalstīm izmantot šo aizsargpasākumu 
un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma 
pieņemšanai. Ņemot vērā dalībvalstu 
īpašos pienākumus šajā sakarā, ir lietderīgi 
uzdot šo uzdevumu Padomei.

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

Or. en

Pamatojums

Izriet no grozījumiem, kas ierosināti 23. pantam, lai ierobežotu drošības klauzulu.

Grozījums Nr. 254
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 
iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
iestādes stabilitāti, nedrīkst skart 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido 

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
pārvarēšanas laikā, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu 
iestāžu stabilizēšanu un atveseļošanu. Tās 
cieši koordinē šādu darbību saistībā ar 
EUI satvaru un principiem. Iestādes 
īstenotie pasākumi ārkārtas vai izšķiršanas 
situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) Trīs gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija, pamatojoties uz 
gūto pieredzi, nosaka skaidras un rūpīgi 
izstrādātas ES līmeņa nostādnes par to, 
kad dalībvalstis var izmantot drošības 
klauzulu un kad ne. Pēc tam drošības 
klauzulas izmantošanu novērtē saskaņā 
ar šīm nostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā trūkst nostādņu par to, kad lēmums apdraudētu valstu fiskālo 
atbildību. Jānodrošina juridiskā noteiktība attiecībā uz jēdzienu „fiskālā atbildība”, lai 
nodrošinātu godīgas konkurences nosacījumus valstu iestādēm un finanšu tirgu dalībniekiem 
ES. Kopīgi jānosaka un jāvienojas par skaidrām nostādnēm par to, kad var atsaukties uz 
fiskālās atbildības apdraudējumu.
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Grozījums Nr. 256
Leonardo Domenici

Priekšlikums regulai
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) Trīs gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija, pamatojoties uz 
gūto pieredzi, nosaka skaidras un rūpīgi 
izstrādātas ES līmeņa nostādnes par to, 
kad dalībvalstis var izmantot drošības 
klauzulu un kad ne. Pēc tam drošības 
klauzulas izmantošanu novērtē saskaņā 
ar šīm nostādnēm.

Or. en

Pamatojums

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

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

Priekšlikums regulai
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34.a) Neskarot dalībvalstu īpašo atbildību 
krīzes situācijās, ir skaidrs, ka, ja 
dalībvalsts izvēlas izmantot 
aizsargpasākumus, Eiropas Parlaments 
jāinformē vienlaikus ar Iestādi, Padomi
un Komisiju. Turklāt dalībvalstij jānorāda 
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aizsargpasākuma izmantošanas iemesli. 
Iestādei sadarbībā ar Komisiju jāizstrādā 
turpmāk veicamie pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Labāks teksta skaidrojums.

Grozījums Nr. 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
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 atklātā 
konkursā, kuru vada Komisija, un ko no 
Komisijas sagatavotā kandidātu saraksta
izvēlas Eiropas Parlaments. Iestādes 
vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez 
balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības 
padomes un valdes sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Lai uzsvērtu Parlamenta nozīmi Iestādes priekšsēdētāja iecelšanā.

Grozījums Nr. 259
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
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 

(38) Iestāde jāpārstāv uz pilnu slodzi 
nodarbinātam priekšsēdētājam, ko atklātā
konkursā, kuru vada Komisija, un ko no 
Komisijas sagatavotā kandidātu saraksta 
izvēlas Eiropas Parlaments. Iestādes 
vadība jāuztic izpilddirektoram, kurš bez 
balsstiesībām var piedalīties Uzraudzības 
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sanāksmēs. padomes un valdes sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Sharon Bowles

Priekšlikums regulai
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 saskaņā 
ar atklātu atlases procedūru, kuru vada 
Uzraudzības padome, ieceļ Eiropas 
Parlaments. Iestādes vadība jāuztic 
izpilddirektoram, kurš bez balsstiesībām 
var piedalīties Uzraudzības padomes un 
valdes sanāksmēs.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 ieceļ 
Eiropas Parlaments no kandidātu 
saraksta, kuru sagatavojusi Uzraudzības 
padome. Iestādes vadība jāuztic 
izpilddirektoram, kurš bez balsstiesībām 
var piedalīties Uzraudzības padomes un 
valdes sanāksmēs.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka personām, kam ir lielākas zināšanas par uzraudzību valsts līmenī, 
proti, valsts uzraudzības iestādēm, uzdod izvēlēties viskvalificētāko personu priekšsēdētāja 
amatam. Tas arī novērš politisko aspektu, ko varētu radīt tas, ka kandidātu sarakstu sagatavo 
kāda no Eiropas iestādēm.

Grozījums Nr. 262
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
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 Vērtspapīru un tirgu 
iestādes kompetences jomā, paralēli 
jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas 
uzraudzības iestādēm.

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru 
līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas 
saistībā ar Eiropas uzraudzības iestādēm 
(Apvienotā konsultatīvā komiteja) un 
attiecīgā gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. 
Apvienotajai konsultatīvajai komitejai 
jākoordinē trīs Eiropas uzraudzības 
iestāžu funkcijas attiecībā uz finanšu 
konglomerātiem. Nepieciešamības 
gadījumā tiesību akti, kas ir arī Eiropas 
uzraudzības iestādes (apdrošināšana un 
fondētās pensijas) vai Eiropas uzraudzības 
iestādes (vērtspapīri un tirgi) kompetences 
jomā, paralēli jāpieņem arī attiecīgajām 
Eiropas uzraudzības iestādēm. Apvienoto 
konsultatīvo komiteju vadīs trīs Eiropas 
uzraudzības iestāžu priekšsēdētāji ar 
pilnvaru termiņu uz vienu gadu. 
Apvienotās konsultatīvās komitejas 
priekšsēdētājam jābūt Eiropas 
Sistemātisko risku komitejas 
priekšsēdētāja vietniekam. Apvienotajai 
konsultatīvajai komitejai būs pastāvīgs 
sekretariāts, kura personālu veidos 
pārcelti darbinieki no trīs Eiropas 
uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu 
neoficiālu informācijas apmaiņu un 
kopīgas pieejas izveidi visās trīs Eiropas 
uzraudzības iestādēs.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pienācīgi noteikt un izskaidrot Apvienotās komitejas pienākumus, kas paredzēti 
Komisijas priekšlikumā. Apvienotajai komitejai ir jāatvieglo informācijas apmaiņa starp EUI 
un jānodrošina zināšanu kopīga iegūšana EUI. Tai arī jābūt pilnas slodzes sekretariātam, kas 
var palīdzēt tās uzdevumu izpildē, starp kuriem var būt finanšu konglomerātu uzraudzība, un 
kas var nodrošināt mikroekonomikas atspoguļojumu no ECB personāla makroekonomikas 
perspektīvas saistībā ar ESRK sekretariātu.

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

Priekšlikums regulai
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 Vērtspapīru un tirgu 
iestādes kompetences jomā, paralēli 
jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas 
uzraudzības iestādēm.

(39) Lai nodrošinātu Eiropas uzraudzības 
iestāžu darbības konsekvenci starpnozaru 
līmenī, šīm iestādēm cieši jāsadarbojas 
saistībā ar Eiropas uzraudzības iestādēm 
(Apvienotā komiteja) un attiecīgā 
gadījumā jāpanāk kopēja nostāja. 
Apvienotajai komitejai jākoordinē trīs 
Eiropas uzraudzības iestāžu funkcijas 
attiecībā uz finanšu konglomerātiem. 
Nepieciešamības gadījumā tiesību akti, kas 
ir arī Eiropas uzraudzības iestādes 
(Eiropas apdrošināšana un fondētās 
pensijas) vai Eiropas uzraudzības iestādes 
(vērtspapīri un tirgi) kompetences jomā, 
paralēli jāpieņem arī attiecīgajām Eiropas 
uzraudzības iestādēm. Apvienoto komiteju 
vadīs trīs Eiropas uzraudzības iestāžu 
priekšsēdētāji ar pilnvaru termiņu uz 
vienu gadu. Apvienotās komitejas 
priekšsēdētājam jābūt Eiropas 
Sistemātisko risku komitejas 
priekšsēdētāja vietniekam. Apvienotajai 
komitejai būs pastāvīgs sekretariāts, kura 
personālu veidos pārcelti darbinieki no 
trīs Eiropas uzraudzības iestādēm, lai 
nodrošinātu neoficiālu informācijas 
apmaiņu un kopīgas pieejas izveidi visās 
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trīs Eiropas uzraudzības iestādēs. 

Or. en

Pamatojums

Lai nostiprinātu Apvienotās komitejas nozīmi saistībā ar iestāžu koordināciju, kā noteikts 
P. Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 264
Marianne Thyssen

Priekšlikums regulai
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 ar atsevišķu 
budžeta pozīciju tajā. 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). 
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Grozījums Nr. 265
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
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 jebkādām 
tiešām maksām, ko veic finanšu iestādes. 
Attiecībā uz Kopienas ieguldījumu ir 
jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra. 
Finanšu pārskatu revīzija jāveic Revīzijas 
palātai.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ir būtiski aizsargāt 
komercnoslēpumus un citu konfidenciālu 
informāciju. Tāpat jāaizsargā arī tās 
informācijas konfidencialitāte, ar kuru 
apmainās uzraudzības iestāžu tīklā.

(44) Ir būtiski aizsargāt komerciāli jutīgu
un citu konfidenciālu informāciju. Ar 
striktiem un efektīviem konfidencialitātes 
noteikumiem jāaizsargā tās informācijas 
konfidencialitāte, kuru nodod Iestādes 
rīcībā un ar kuru apmainās uzraudzības 
iestāžu tīklā.

Or. en
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Grozījums Nr. 267
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus 
un citu konfidenciālu informāciju. Tāpat
jāaizsargā arī tās informācijas 
konfidencialitāte, ar kuru apmainās 
uzraudzības iestāžu tīklā.

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus 
un citu konfidenciālu informāciju. Ar 
striktiem un efektīviem konfidencialitātes 
noteikumiem jāaizsargā tās informācijas 
konfidencialitāte, kuru nodod Iestādes 
rīcībā un ar kuru apmainās uzraudzības 
iestāžu tīklā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā uzņēmumu datu jutīgumu, skatoties no tirgus perspektīvas, ir būtiski, lai EUI ir 
pienākums noteikt drošības mehānismus šādas informācijas apkopošanai, glabāšanai un 
nodošanai. Nepārprotami ir vajadzīgs uzlabot informācijas apmaiņu, lai veicinātu izpratni 
par sistemātisku risku. Tomēr ir būtiski nemazināt tirgus nozīmi, potenciāli atklājot jutīgus un 
konfidenciālus datus, kas varētu traucēt pienācīgai finanšu tirgu darbībai.

Grozījums Nr. 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus 
un citu konfidenciālu informāciju. Tāpat
jāaizsargā arī tās informācijas 
konfidencialitāte, ar kuru apmainās 
uzraudzības iestāžu tīklā.

(44) Ir būtiski aizsargāt komercnoslēpumus 
un citu konfidenciālu informāciju. Ar 
striktiem un efektīviem konfidencialitātes 
noteikumiem jāaizsargā tās informācijas 
konfidencialitāte, kuru nodod Iestādes 
rīcībā un ar kuru apmainās uzraudzības 
iestāžu tīklā.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāuzliek pienākums ievērot skaidrus noteikumus par konfidencialitātes aizsardzību, 
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apkopojot, glabājot un nododot uzņēmumu datus.


