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Grozījums Nr. 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropadome 2009. gada 19. jūnija 
secinājumos ieteica izveidot Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu, kurā būtu trīs 
jaunas Eiropas Uzraudzības iestādes. 
Sistēmas mērķim jābūt uzlabot valstu 
uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, 
stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību un
pieņemt vienotu Eiropas noteikumu 
kopumu, kas piemērojams visām iekšējā 
tirgus finanšu iestādēm. Eiropadome 
uzsvēra, ka Eiropas Uzraudzības iestādēm 
būtu jāpiešķir arī kredītreitingu aģentūru 
uzraudzības pilnvaras, un aicināja 
Komisiju sagatavot konkrētus 
priekšlikumus par to, kā Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma varētu kļūt nozīmīgs 
spēks krīzes situācijās.

(4) Eiropadome 2009. gada 19. jūnija 
secinājumos ieteica izveidot Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu, kurā būtu trīs 
jaunas Eiropas Uzraudzības iestādes. 
Sistēmas mērķim jābūt uzlabot valstu 
uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, 
stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību,
pieņemt vienotu Eiropas noteikumu 
kopumu, kas piemērojams visām iekšējā 
tirgus finanšu iestādēm, un nodrošināt to 
kritēriju un metodoloģijas atbilstīgu 
saskaņošanu, kas ir jāpiemēro valstu 
uzraudzības iestādēm nolūkā novērtēt 
kredītiestāžu risku. Eiropadome uzsvēra, 
ka Eiropas Uzraudzības iestādēm būtu 
jāpiešķir arī kredītreitingu aģentūru 
uzraudzības pilnvaras, un aicināja 
Komisiju sagatavot konkrētus 
priekšlikumus par to, kā Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma varētu kļūt nozīmīgs 
spēks krīzes situācijās.

Or. en

Pamatojums

Vienādas noteikumu piemērošanas ES nodrošināšana nozīmē arī tehnisko standartu 
piemērošanu tiesību aktu jomās, kurās ir nepieciešami vieni un tie paši Kopienu aktu 
īstenošanas nosacījumi, bet kuru pieņemšanai nav vajadzīgi politiski lēmumi. 
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Grozījums Nr. 371
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropadome 2009. gada 19. jūnija 
secinājumos ieteica izveidot Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu, kurā būtu trīs 
jaunas Eiropas Uzraudzības iestādes. 
Sistēmas mērķim jābūt uzlabot valstu 
uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, 
stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību un
pieņemt vienotu Eiropas noteikumu 
kopumu, kas piemērojams visām iekšējā 
tirgus finanšu iestādēm. Eiropadome 
uzsvēra, ka Eiropas Uzraudzības iestādēm 
būtu jāpiešķir arī kredītreitingu aģentūru 
uzraudzības pilnvaras, un aicināja 
Komisiju sagatavot konkrētus 
priekšlikumus par to, kā Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma varētu kļūt nozīmīgs 
spēks krīzes situācijās. 

(4) Eiropadome 2009. gada 19. jūnija 
secinājumos ieteica izveidot Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu, kurā būtu trīs 
jaunas Eiropas Uzraudzības iestādes. 
Sistēmas mērķim jābūt uzlabot valstu 
uzraudzības kvalitāti un konsekvenci, 
stiprināt pārrobežu grupu uzraudzību,
pieņemt vienotu Eiropas noteikumu 
kopumu, kas piemērojams visām iekšējā 
tirgus finanšu iestādēm, un nodrošināt to 
kritēriju un metodoloģijas atbilstīgu 
saskaņošanu, kas ir jāpiemēro valstu 
uzraudzības iestādēm nolūkā novērtēt 
kredītiestāžu risku. Eiropadome uzsvēra, 
ka Eiropas Uzraudzības iestādēm būtu 
jāpiešķir arī kredītreitingu aģentūru 
uzraudzības pilnvaras, un aicināja 
Komisiju sagatavot konkrētus 
priekšlikumus par to, kā Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma varētu kļūt nozīmīgs 
spēks krīzes situācijās.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie standarti ir jāierosina, lai, atbilstoši saskaņojot kritērijus un metodoloģiju, ko 
valstu uzraudzības iestādes piemēro nolūkā novērtēt kredītiestāžu risku, nodrošinātu 
uzraudzības iestāžu pārskata procesa vienādu norisi un kopēju riska novērtējuma sistēmu.

Grozījums Nr. 372
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulās, ar ko izveido EFUS, (11) Regulās, ar ko izveido EFUS, 



AM\809041LV.doc 5/85 PE439.899v01-00

LV

paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību jomās, kurās attiecīgajos tiesību 
aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
Uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas Uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 
visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas Uzraudzības 
iestādes var izšķirt strīdu.

paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību saskaņā ar Regulu .../... [EBI], 
Regulu .../... [EVTI] un Regulu .../... 
[EAFPI] Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kurās attiecīgajos 
tiesību aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
Uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas Uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 
visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas Uzraudzības 
iestādes var izšķirt strīdu.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību jomās, kurās attiecīgajos tiesību 
aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
Uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas Uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 

(11) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību saskaņā ar Regulu .../... [EBI], 
Regulu .../... [EVTI] un Regulu .../... 
[EAFPI] Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kurās attiecīgajos 
tiesību aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
Uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
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visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas Uzraudzības 
iestādes var izšķirt strīdu. 

var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas Uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 
visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas Uzraudzības 
iestādes var izšķirt strīdu.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
iekļautais noteikums, kas paredz iespēju 
izšķirt strīdus, kopumā neizraisa 
vajadzību ieviest grozījumus attiecīgajos
tiesību aktos. Tomēr jomās, kurās ar 
attiecīgajiem tiesību aktiem jau ir izveidots 
kāds nesaistošs starpniecības process vai 
kurās ir laika ierobežojumi kopīgiem 
lēmumiem, kas jāpieņem vienai vai 
vairākām valstu kompetentajām iestādēm, 
ir vajadzīgi grozījumi, lai nodrošinātu 
kopīga lēmumu pieņemšanas procesa 
skaidrību un pēc iespējas novērstu šā 
procesa pārtraukumus, kā arī lai vajadzības 
gadījumā Eiropas Uzraudzības iestādēm 
dotu iespēju izšķirt strīdu.

(12) Saskaņā ar Regulas .../...[EBI], 
Regulas .../...[EVTI] un 
Regulas .../...[EAFPI] 11. panta 1. punktu 
gadījumi, kuros var piemērot valsts 
kompetento iestāžu strīdu atrisināšanas 
mehānismu ir jānosaka tiesību aktos, ar 
kuriem reglamentē attiecīgo nozari. 
Turklāt jomās, kurās ar attiecīgajiem 
tiesību aktiem jau ir izveidots kāds 
nesaistošs starpniecības process vai kurās ir 
laika ierobežojumi kopīgiem lēmumiem, 
kas jāpieņem vienai vai vairākām valstu 
kompetentajām iestādēm, ir vajadzīgi 
grozījumi, lai nodrošinātu kopīga lēmumu 
pieņemšanas procesa skaidrību un pēc 
iespējas novērstu šā procesa pārtraukumus, 
kā arī lai vajadzības gadījumā Eiropas 
Uzraudzības iestādēm dotu iespēju izšķirt 
strīdu.

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Saistošas domstarpību novēršanas 
procedūras izstrādes mērķis ir atrisināt 
gadījumus, kad ar Savienības tiesību 
ievērošanu saistīto jautājumu uzraudzības 
iestādes nespēj atrisināt nedz būtības, 
nedz procesuāli. Šādā situācijā vienai no 
iesaistītajām uzraudzības iestādēm būtu 
jāvar ar šo jautājumu vērsties pie 
kompetentās EUI. EUI būtu jāīsteno 
regulā noteiktās pilnvaras, neuzurpējot 
valstu uzraudzības iestāžu tiesības 
pieņemt lēmumus. EUI būtu jāizskata šis 
jautājums tikai tajā mērā, kādā tā 
nodrošina atbilstību Savienības tiesībām. 
EUI nedrīkstētu ierobežot valstu 
uzraudzības iestāžu tiesības noteikt
kapitāla līmeņus — sevišķi saistībā ar 
lēmumiem par kapitāla palielinājumu, kas 
jāpieņem saskaņā ar 
Direktīvu 2006/48/EK —, ja šādi lēmumi 
atbilst Savienības tiesībās noteiktajai 
valstu uzraudzības iestāžu kompetencei.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 1998/26/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts, kas minēta 2. punktā, 
nekavējoties informē citas dalībvalstis un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kas 

3. Dalībvalsts, kas minēta 2. punktā, 
nekavējoties informē Eiropas Sistēmisko 
risku komiteju, citas dalībvalstis un 
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izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, un paziņo 
minētajai iestādei visu būtisko informāciju, 
kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, un paziņo 
minētajai iestādei visu būtisko informāciju, 
kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
9. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Regulas 9. panta 2. punktam pievieno 
šādu apakšpunktu:
„ca) tādas detalizēta risinājuma 
procedūras izstrāde, ko regulāri atjaunina 
un vismaz vienreiz gadā pārskata un kas 
ietver strukturētu agrīnas iejaukšanās 
mehānismu, ātrus korekcijas pasākumus 
un ārkārtas rīcības plānu bankrota 
gadījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 378
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c) Direktīvas 3. iedaļā pirms 10. panta 
iekļauj šādu pantu:

„-10. pants
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1. Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja un dalībvalstu kompetentās 
iestādes attiecībā uz finanšu 
konglomerātiem īsteno papildu un 
Eiropas uzraudzību.
2. Lai saskaņā ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem nodrošinātu tiesību aktu 
konsekventu atbilstību dažādās nozarēs 
un valstīs, Eiropas Uzraudzības iestāžu 
apvienotā komiteja attiecībā uz finanšu 
konglomerātiem īsteno Eiropas 
uzraudzību.
Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja rīkojas ar koordinatora 
starpniecību, kuru ieceļ dalībvalstu 
kompetentās iestādes papildu uzraudzības 
veikšanai un kurš rīkojas arī Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas 
vārdā.
3. Uz ES finanšu konglomerātu 
koordinatoriem attiecas Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienotā komitejas 
īstenotā vispārējā un pārrobežu 
koordinēšana.”

Or. en

Grozījums Nr. 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 18. pantā aiz 1. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„1.a Gadījumos, kad kāda kompetentā 
iestāde pretēji citai kompetentai iestādei 
nolemj, ka trešā valsts nodrošina 
līdzvērtīgu uzraudzību, Eiropas 
Uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja 
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var atcelt šo lēmumu, ja atbildīgā 
kompetentā iestāde to ir pieņēmusi, 
balstoties uz nepareiziem pieņēmumiem, 
vai ja uzraudzības līmenis trešajā valstī 
kopš lēmuma pieņemšanas brīža ir 
krities.”

Or. en

Grozījums Nr. 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b) Aiz 21.a) panta iekļauj šādu pantu:
„21.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
četru mēnešu laikā, sākot ar paziņošanas 
brīdi, pret deleģēto aktu izteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.
2. Ja šajā periodā ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
neizsaka, tas stājas spēkā aktā norādītajā 
datumā. Ja Eiropas Parlaments vai 
Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
izsaka, tas spēkā nestājas.
3. Lai paātrinātu deleģēto aktu 
pieņemšanu, ja nepieciešams, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt samazināt 
pirmajā punktā minēto četru mēnešu 
termiņu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 381
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
1. pants – 1. punkts –2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 1. panta 1. punkta pirmajai 
daļai pievieno šādu daļu:
Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz 
dažādiem iekšējās informācijas definīcijas 
elementiem, it īpaši šā panta 1. punkta 
pirmajā daļā minēto šīs informācijas 
nenodošanu atklātībai. 
Komisija var  pieņemt šā panta 1. punkta 
ceturtajā daļā minētos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas …/… 
[EVTI] 7. pantā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Nolūkā veicināt vienādu piemērošanu ar tehniskajiem standartiem varētu precizēt dažādos šīs 
definīcijas elementus.

Grozījums Nr. 382
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
Article 6 – paragraph 10 a (new)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Direktīvas 6. panta pievieno šādu 
punktu:
„10.a Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz:
– šā panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 
prasību emitentam nodot atklātībai 
iekšējo informāciju iespējami īsā laikā;
– šā panta 2. punktā minēto emitenta 
sniegtās iekšējās informācijas nodošanas 
atklātībai aizkavēšanu;
– šā panta 3. punkta trešajā daļā minētā 
personu saraksta saturu un personu tipu;

– to darbību veidu, par kurām saskaņā ar 
šā panta 4. punktu ir jāziņo kompetentajai 
iestādei un
īstenošanas pasākumiem, kurus Komisija 
saskaņā ar 10. punkta sesto ievilkumu 
nosaka attiecībā uz rekomendācijas 
godīgu atspoguļojumu un interešu vai 
interešu konfliktu deklarēšanu.
Komisija var pieņemt šā panta šajā 
punktā minētos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas …/… 
[EVTI] 7. pantā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Ar tehnisko standartu (pirmais un otrais pakārtojuma punkts) palīdzību varētu mazināt 
atšķirības un jo sevišķi atvieglināt atbilstību pārrobežu aspektā. Ar tehniskajiem standartiem 
varētu veicināt vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs un mazināt tiesisko nekonsekvenci. To 
ieviešana īpaši varētu palīdzēt noskaidrot apstākļus, kādos sarakstā minēts emitents drīkst 
likumīgi aizkavēt publiskošanu.
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Grozījums Nr. 383
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b) Direktīvas 8. pantā pievieno šādu 
punktu:
„1.a Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
Komisijas pieņemto īstenošanas 
pasākumu piemērošanas nosacījumi 
attiecībā uz:
– cenu ierobežojumiem un vienas dienas 
pirkumu ierobežojuma aprēķiniem, kas ir 
saistīti ar Komisijas 2003. gada 
22. decembra Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003, ar ko Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno 
attiecībā uz atbrīvojumiem saistībā ar 
atpirkšanas programmām un finanšu 
instrumentu stabilizāciju1, 5. pantā 
minētajām atpirkšanas programmām;
– Regulas (EK) Nr. 2273/2003 9. pantā 
minēto izziņošanu un ziņošanu par 
finanšu instrumentu stabilizāciju un
– Regulas (EK) Nr. 2273/2003 11. pantā 
minēto finanšu instrumentu papildu 
stabilizāciju.
Komisija var pieņemt šā panta šajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”
1OV L 336, 23.12.2003., 33. lpp.

Or. en
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Pamatojums

Ar tehnisko standartu palīdzību varētu veicināt vienādu piemērošanu dalībvalstīs, mazināt 
tiesisko nekonsekvenci un nodrošināt elastīgu reakciju uz jauninājumiem tirgū.

Grozījums Nr. 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c) Direktīvas 12. panta 2. punktam 
pievieno šādus apakšpunktus:
„ha) aizliegt attiecīgo finanšu 
instrumentu;
hb) ierobežot saistību pirkt vai pārdot 
zināmu apjomu finanšu aktīvu;
hc) pieprasīt pakārtoto aktīvu uzturēšanu 
kā tirdzniecības priekšnoteikumu un
hd) noteikt kvalitatīvus ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.d) Direktīvas 14. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„4. Dalībvalstis paredz, ka attiecīgā 
kompetentā iestāde nodod atklātībai 
pasākumus vai sankcijas, kas tiks 
piemērotas par tādu noteikumu 
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neievērošanu, kuri ir pieņemti, īstenojot 
šo direktīvu, izņemot gadījumus, kad to 
nodošana atklātībai radītu nopietnus 
traucējumus finanšu tirgiem vai izraisītu 
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
aprindām. Vienlaikus kompetentās 
iestādes informē par pasākumiem un 
sankcijām Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde pievieno šo informāciju 
attiecīgajiem reģistrētajiem datiem tajās 
Eiropas datubāzēs, kurās tirgus dalībnieki 
ir reģistrēti.” 

Or. en

Grozījums Nr. 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) Direktīvas 16. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.a Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu .../... izveidotā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde pēc savas 
iniciatīvas var pieprasīt jebkuru 
informāciju, kas nepieciešama saistībā ar 
šā panta 1. punktā minēto iemeslu.”

Or. en

Grozījums Nr. 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f) Aiz 17.a panta iekļauj šādu pantu:
„17.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
četru mēnešu laikā, sākot no paziņošanas 
brīža, izteikt iebildumus pret deleģēto 
aktu. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja šajā periodā ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
neizsaka, tas stājas spēkā aktā norādītajā 
datumā. Ja Eiropas Parlaments vai 
Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
izsaka, tas spēkā nestājas.
3. Lai paātrinātu deleģēto aktu 
pieņemšanu, ja nepieciešams, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt samazināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en

Grozījums Nr. 388
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
15. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c) Direktīvas 15. pantā pievieno šādu 
punktu:
„6.a Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
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fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz tehnisko 
rezervju aprēķināšanu. Iestāde līdz 
2011. gada 1. jūnijam šos tehnisko 
standartu projektus iesniedz Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta 1. daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas .../... [EAFPI] 
7. pantā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PKUI direktīvas 15. panta 6. punktu puses ir vienojušās par mērķi turpināt 
saskaņošanu, it īpaši tehnisko rezervju aprēķināšanas jomā, lai labāk aizsargātu patērētājus. 
Tā kā ar PKUI direktīvu dažādos valstu noteikumus saskaņo tikai mazā mērā, saistošie 
tehniskie standarti būs īpaši nozīmīgi.  

Grozījums Nr. 389
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d) Direktīvas 20. pantā pievieno šādu 
punktu:
„10.a Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un vienādu šā panta 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju uzraudzības iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus 
attiecībā uz atļaujas un paziņojuma 
procedūru, tehnisko rezervju 
aprēķināšanas metodēm un informēšanas 
un nodošanas atklātībai procedūru. 
Komisija var pieņemt šā panta 1. daļā 
minētos tehniskos standartus saskaņā ar 
Regulas .../... [EAFPI] 7. pantā noteikto 
procedūru.” “
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Or. de

Pamatojums

Pensiju fondu direktīvas 15. panta 6. punkts atbilstoši patērētāju aizsardzībai pret pārrobežu 
uzraudzības arbitrāžu jau ir nepārprotami formulēts tā, lai turpinātu tehnisko rezervju 
aprēķināšanas metožu saskaņošanu. Tā kā pensijas fondu direktīva līdz šim ir saskaņota tikai 
minimāli, kopēji tehniskie standarti tāpēc ir īpaši svarīgi. 

Grozījums Nr. 390
Peter Skinner

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību 
aktiem. Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

11. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā PKUI direktīvā nav noteikts, kas ir jāsaprot ar „sociālajām un darba tiesībām”, katra 
dalībvalsts saistībā ar direktīvu ir tās definējusi pati. Dažas dalībvalstis noteikumus par 
uzraudzību, kas attiecas uz fondētajām pensijām, ir formulējušas kā sociālo un darba tiesību 
noteikumus, bet citas — ne. Tā rezultātā atbilstoši Komisijas tektam EAFPI nespēs precīzi 
saprast noteikumu būtību visā ES. EAFPI būtu jāizstrādā tehniskie standarti ar norādītiem 
fondētās pensijas reglamentējošiem noteikumiem neatkarīgi no jomas, uz kuru katrā 
dalībvalstī šie noteikumi attiecas.
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Grozījums Nr. 391
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

11. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz tehnisko 
rezervju aprēķināšanu un sagatavo 
ziņojumus, kuros katrai dalībvalstij 
norādīti atšķirīgi uzraudzības noteikumi
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem. 
Iestāde līdz 2011. gada 1. jūnijam iesniedz 
šos tehnisko standartu projektus un 
ziņojumus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PKUI direktīvas 15. panta 6. punktu puses jau ir vienojušās par turpmākās 
saskaņošanas mērķi, it īpaši tehnisko rezervju aprēķināšanas jomā, lai labāk aizsargātu 
patērētājus. Tā kā ar PKUI direktīvu dažādos valstu noteikumus saskaņo tikai mazā mērā, 
saistošie tehniskie standarti būs īpaši nozīmīgi. Dalībvalstu uzraudzības noteikumu 
uzskaitīšana arī var būt noderīga, un šādu sarakstu var iekļaut ziņojumā, bet ar to pašos 
pamatos nevar aizstāt Eiropas saskaņotos tehniskos standartus. Saprātīgs tehnisko standartu 
ierosināšanas un noteikumu uzskaitīšanas termiņš ir viens, nevis četri gadi.

Grozījums Nr. 392
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 11. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem.

(11) Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz tehnisko 
rezervju aprēķināšanas metodēm. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. de

Pamatojums

Pensiju fondu direktīvas 15. panta 6. punkts atbilstoši patērētāju aizsardzībai pret pārrobežu 
uzraudzības arbitrāžu jau ir nepārprotami formulēts tā, lai turpinātu tehnisko rezervju 
aprēķināšanas metožu saskaņošanu. Tā kā pensijas fondu direktīva līdz šim ir saskaņota tikai 
minimāli, kopēji tehniskie standarti tāpēc ir īpaši svarīgi. 

Grozījums Nr. 393
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b) Direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi attiecīgi nodrošina konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienotu 
piemērošanu, liekot ievērot kopējus 
tehniskos standartus attiecībā uz atļauju, 
paziņojumu, tehnisko rezervju 
aprēķināšanas noteikumiem, 
informēšanas un nodošanas atklātībai 
procedūru, regulāri apmainoties ar 
informāciju un pieredzi un sadarbojoties 
intensīvāk, lai tādējādi nepieļautu 
konkurences traucējumus un radītu 
nosacījumus, kas vajadzīgi netraucētai 
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pārrobežu dalības nodrošināšanai.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PKUI direktīvas 15. panta 6. punktu puses jau ir vienojušās par mērķi turpināt 
saskaņošanu, it īpaši tehnisko rezervju aprēķināšanas jomā, lai labāk aizsargātu patērētājus. 
Tā kā ar PKUI direktīvu dažādos valstu noteikumus saskaņo tikai mazā mērā, saistošie 
tehniskie standarti būs īpaši nozīmīgi.  

Grozījums Nr. 394
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi attiecīgi nodrošina konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienotu 
piemērošanu, liekot ievērot kopējus 
tehniskos standartus attiecībā uz atļaujas 
un paziņojuma procedūru, tehnisko 
rezervju aprēķināšanas metodēm un 
informēšanas un nodošanas atklātībai 
procedūru, regulāri apmainoties ar 
informāciju un pieredzi [...] un 
sadarbojoties intensīvāk [...], lai tādējādi 
nepieļautu konkurences traucējumus un 
radītu nosacījumus, kas vajadzīgi 
netraucētai pārrobežu dalības 
nodrošināšanai.”

Or. de

Pamatojums

Pensiju fondu direktīvas 15. panta 6. punkts atbilstoši patērētāju aizsardzībai pret pārrobežu 
uzraudzības arbitrāžu jau ir nepārprotami formulēts tā, lai turpinātu tehnisko rezervju 
aprēķināšanas metožu saskaņošanu. Tā kā pensijas fondu direktīva līdz šim ir saskaņota tikai 
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minimāli, kopēji tehniskie standarti tāpēc ir īpaši svarīgi. 

Grozījums Nr. 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b) Direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"1. „Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādi attiecīgi nodrošina šīs 
direktīvas vienotu piemērošanu, regulāri 
apmainoties ar informāciju un pieredzi, 
lai veidotu vislabāko praksi šajā jomā 
un ciešāku sadarbību un tādējādi 
nepieļautu konkurences traucējumus un 
radītu nosacījumus, kas vajadzīgi 
netraucētai pārrobežu dalības 
nodrošināšanai un tiesību uz pensiju 
atzīšanai citās valstīs.”

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c) Direktīvas 4. pantā pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
vienādu piemērošanu, Eiropas 
Apdrošināšanas un tirgu iestāde var 
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izstrādāt tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīti gadījumi, kādos drīkst 
nepublicēt prospektu, ja ir pieejams 
dokuments ar informāciju, kuru 
kompetentā iestāde uzskata par līdzvērtīgu 
tai, ko parasti publicē prospektā.
Komisija var  pieņemt šā panta šajā 
punktā minētos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas …/… 
[EVTI] 7. pantā noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Ar tehniskajiem standartiem varētu nodrošināt EU tiesību aktu vienādu piemērošanu, ja 
nolūkā izmantot izņēmuma tiesības ir nepieciešams dokuments ar prospekta informācijai 
līdzvērtīgu informāciju.

Grozījums Nr. 397
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.d) Direktīvas 5. pantā pievieno šādu 
punktu:
„5.a Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
vienādu piemērošanu, Eiropas 
Apdrošināšanas un tirgu iestāde ir tiesīga 
izstrādāt tehniskos standartus, kuros ir 
izklāstīts prospekta saturs, formāts un 
kopsavilkums, kā arī izklāstīti:
– Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulas 
Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/71/EK 
īstenošanu attiecībā uz prospektos 
iekļauto informāciju, kā arī prospektu 
formu, informācijas iekļaušanu ar norādi 
un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz 
reklāmas izplatīšanu1 23. pantā minēto 
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prospektos un pamatprospektos sniegtās 
minimālās informācijas pielāgojumu 
piemērošanas nosacījumi;
– šā panta 3. punktā minētā kopsavilkuma 
saturs;
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
punktā minētos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas .../... [EVTI] 
7. pantā noteikto procedūru.”
1 OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir atšķirīgas prakses, un tās var pieprasīt atbildēt gan emitentam, 
gan piedāvātājam vai atkarībā no gadījuma — tikai vienam no tiem. Tas rada neskaidrības 
attiecībā uz prospekta atbildības režīmu, it īpaši, ja uz prospektu attiecas pases tiesības. 
Nepieciešams turpmāks šā jautājuma precizējums.

Grozījums Nr. 398
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e) Direktīvas 6. pantā pievieno šādu 
punktu:
„2.a Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti ar 
prospektu saistītās atbildības iestāšanās 
nosacījumi.
Komisija ir tiesīga pieņemt šā panta 
pirmajā punktā minētos tehnisko 
standartu projektus saskaņā ar 
Regulas .../... [EVTI] 7. pantā noteikto 
procedūru.”
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Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 397. pamatojumu.

Grozījums Nr. 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EC
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:

„1. Prospektu, kad tas apstiprināts, 
iesniedz izcelsmes dalībvalsts 
kompetentai iestādei un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei, un 
emitents, piedāvātājs vai persona, kas 
lūdz pielaidi tirdzniecībai regulētā tirgū, 
to dara pieejamu sabiedrībai, tiklīdz 
iespējams un jebkurā gadījumā, laikus 
pirms publiskā piedāvājuma vai 
attiecīgo vērtspapīru pielaides 
tirdzniecībai un, vēlākais, šo notikumu 
sākumā. Turklāt tādu akciju klases
sākotnējā publiskā piedāvājuma 
gadījumā, kuras vēl nav pielaistas 
tirdzniecībai regulētā tirgū un kuras 
jāpielaiž tirdzniecībai pirmo reizi, 
prospektam jābūt pieejamam vismaz 
sešas darbdienas pirms piedāvājuma 
beigām.”

Or. en
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Grozījums Nr. 400
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/71/EK
16. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi
pienākumam iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstītas procedūras, kas jāievēro 
saistībā ar pienākumu iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 401
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/71/EC
16. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
pienākumam iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju. 

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde nosaka 
gadījumus, kas ir uzskatāmi par 1. punktā 
minētajiem svarīgiem jaunajiem 
faktoriem, būtiskām, kļūdām vai 
neprecizitātēm, un izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi pienākumam 
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Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai. 

iesniegt prospekta papildinājumu, ja 
atklājas svarīgs jauns faktors, būtiska kļūda 
vai neprecizitāte saistībā ar prospektā 
ietverto informāciju. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm ir atšķirīga jēdziena „nozīmīgs jauns faktors” interpretācija. Ar 
tehnisko standartu palīdzību nodrošinās līdzvērtīgus konkurences apstākļus un novērsīs 
regulējuma arbitrāžu.

Grozījums Nr. 402
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2003/71/EK
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punkts neliedz 
kompetentajām iestādēm apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju vai nodot 
konfidenciālu informāciju Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei vai Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai. Uz 
informāciju, kas iegūta kompetento iestāžu 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
vai Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
informācijas apmaiņā, attiecas dienesta 
noslēpuma pienākums, kas jāievēro 
personām, kuras strādā vai ir strādājušas 
kompetentajās iestādēs, kas saņem tādu 
informāciju.”

3. Šā panta 1. punkts neliedz 
kompetentajām iestādēm apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju vai nodot 
konfidenciālu informāciju Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei vai Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai —, to darot 
jāņem vērā ar konkrētā uzņēmuma 
informāciju saistītie attiecīgi [EVTI 
regulā] un [ESRK regulā] noteiktie 
ierobežojumi un ietekme uz trešām 
valstīm. Uz informāciju, kas iegūta 
kompetento iestāžu un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādes vai Eiropas Sistēmisko 
risku komitejas informācijas apmaiņā, 
attiecas dienesta noslēpuma pienākums, 
kas jāievēro personām, kuras strādā vai ir 
strādājušas kompetentajās iestādēs, kas 
saņem tādu informāciju.”

Or. en
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Grozījums Nr. 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.i) Aiz 24.a panta iekļauj šādu pantu:
„24.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
četru mēnešu laikā, sākot no paziņošanas 
brīža, izteikt iebildumus pret deleģēto 
aktu. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja šajā periodā ne Eiropas Parlaments, 
ne Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
neizsaka, tas stājas spēkā aktā norādītajā 
datumā. Ja Eiropas Parlaments vai 
Padome iebildumus pret deleģēto aktu 
izsaka, tas spēkā nestājas.
3. Lai paātrinātu deleģēto aktu 
pieņemšanu, ja nepieciešams, Eiropas
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt samazināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.” 

Or. en
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Grozījums Nr. 404
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EC
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
„3. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Komisija saskaņā ar 64., 
64.a un 64.b pantu, pieņemot deleģētos 
aktus, attiecībā uz c), i) un k) 
apakšpunktā minētajiem izņēmumiem 
var definēt kritērijus, lai noteiktu, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas 
līmenī, kā arī lai noteiktu, kad darbība 
ir veikta kā gadījuma darbība.

[....]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 405
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/39/EK
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) Direktīvas 4. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
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piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 
1. punktā ierakstīto definīciju dažādo 
elementu piemērošanas nosacījumi un 
Komisijas 2006. gada 10. augusta Regulas 
(EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, 
darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus 
pārskatāmību, finanšu instrumentu 
pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā 
definētajiem terminiem1, 2. pantā un 
Komisijas 2006. gada 10. augusta 
Direktīvas2006/73/EK, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
jēdzienu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem2, 2. pantā ierakstīto definīciju 
dažādo elementu piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2015. gada 
1. janvārim šos tehnisko standartu 
projektus iesniedz Komisijai.
1OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.
1OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātiem tehniskiem standartiem būtu jāveicina 
direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem vienāda piemērošana, lai tādējādi veicinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 1. punkts
Direktīva 2004/39/EK
5. pants – 3. punkts



AM\809041LV.doc 31/85 PE439.899v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis izveido visu ieguldījumu 
sabiedrību reģistru. Reģistrs ir publiski 
pieejams, un tajā ir informācija par 
pakalpojumiem un darbībām, attiecībā uz 
kurām ieguldījumu sabiedrībai ir izsniegta 
atļauja. To regulāri atjaunina. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, apkopo visu Kopienas 
ieguldījumu sabiedrību sarakstu. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde publicē šo 
sarakstu un to pastāvīgi atjaunina.

3. Dalībvalstis reģistrē visas ieguldījumu 
sabiedrības, kuras sniedz pakalpojumus 
vai veic darbības savu pilnvaru jomā.
Regulāri atjauninātu minēto sabiedrību 
sarakstu nosūta ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu …/… izveidotajai 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. 
Eiropas uzraudzības iestāde izveido visu 
Savienības ieguldījumu sabiedrību 
reģistru. Reģistrs ir publiski pieejams, un 
tajā ir informācija par pakalpojumiem un 
darbībām, attiecībā uz kurām ieguldījumu 
sabiedrībai ir izsniegta atļauja. To regulāri 
atjaunina.

Ja kompetentā iestāde atsaukusi atļauju 
saskaņā ar 8. panta b) līdz d) 
apakšpunktu, šo atsaukumu publicē 
reģistrā divus gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts
Direktīva 2004/39/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
2. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti prasību un 
procedūru piemērošanas nosacījumi šādu 
atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā 
pantā, 7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu, kā arī šā panta un 5. panta 
4. punkta, 9. panta 2. līdz 4. punkta, 
10. panta 1. un 2. punkta un 12. panta
vienādu piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi:

a) noteikt prasības attiecībā uz galveno 



PE439.899v01-00 32/85 AM\809041LV.doc

LV

biroju saskaņā ar 5. panta 4. punktu;
b) noteikt informāciju, kas jāsniedz 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
7. panta 2. punktu;
c) noteikt informāciju un sagatavot 
tipveida veidlapas, veidnes un procedūras 
9. panta 2. punktā paredzētajai 
paziņošanai;
d) noteikt prasības saskaņā ar 9. panta 
2. līdz 4. punktu un 10. panta 1. un 
2. punktu; un
e) noteikt sākotnējā kapitāla prasības 
saskaņā ar 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts
Direktīva 2004/39/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
2. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti prasību un 
procedūru piemērošanas nosacījumi šādu 
atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā pantā, 
7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā.

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
2. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros noteikta informācija, 
forma, veidnes, kritēriji un procedūras 
šādu atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā 
pantā, 7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts
Direktīva 2004/39/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
2. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti prasību un 
procedūru piemērošanas nosacījumi šādu 
atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā pantā, 
7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā. 

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
1. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti prasību un 
procedūru piemērošanas nosacījumi šādu 
atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā pantā, 
7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā. 
Iestāde līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātiem tehniskiem standartiem vajadzētu veicināt 
direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem vienādu piemērošanu, lai tādējādi veicinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 410
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3. punkts
Direktīva 2004/39/EK
10.a pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar tās informācijas 

8. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
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sarakstu, kas vajadzīga iegūšanas 
novērtējumam, kā minēts 1. punktā, un 
10. panta 4. punktā minētā attiecīgo 
kompetento iestāžu konsultāciju procesa 
kārtību. Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

nosacījumi saistībā ar tās informācijas 
sarakstu, kas vajadzīga iegūšanas 
novērtējumam, kā minēts 1. punktā, 
kritērijus par iebildumiem pret iegādi, kā 
minēts 4. punktā, un 10. panta 4. punktā 
minētā attiecīgo kompetento iestāžu 
konsultāciju procesa kārtību. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
13. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Direktīvas 13. pantam pievieno šādu 
punktu:
„10.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta punktu 
no 6. līdz 8. un šīs direktīvas 18. panta 
1. un 2. punkta, kā arī Komisijas 
Regulas°1287/2006/EK 7. un 8. panta un 
Komisijas Direktīvas 2006/73/EK pantu 
no 16. līdz 20. un 51. panta piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2015. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko 
standartu projektus Komisijai.
Komisija saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 
7. pantā noteikto procedūru var pieņemt 
šā panta pirmajā daļā minētos tehnisko 
standartu projektus .”

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātiem tehniskiem standartiem vajadzētu veicināt 
direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem vienādu piemērošanu, lai tādējādi veicinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 412
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 10. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c) Direktīvas 19. panta 10. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„10. Lai nodrošinātu ieguldītāju 
vajadzīgo aizsardzību, kā arī 
konsekventu saskaņošanu un 1. līdz 
8. punkta vienādu piemērošanu, 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu,
nodrošina, ka ieguldījumu sabiedrības 
ievēro principus, kas norādīti minētajā 
punktā, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus vai papildpakalpojumus 
saviem klientiem. Šajos deleģētajos aktos 
ņem vērā:”

Or. en

Grozījums Nr. 413
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 10.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d) Direktīvas 19. pantā aiz 10. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„10.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta punktu 
no 4. līdz 7. un Komisijas Direktīvas 
2006/73/EK pantu no 35. līdz 39. 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātiem tehniskiem standartiem vajadzētu veicināt 
direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem vienādu piemērošanu, lai tādējādi veicinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 414
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
21. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e) Direktīvas 21. pantam pievieno šādu 
punktu:
„6.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta punktu 
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no 1. līdz 5.  un Komisijas Direktīvas 
2006/73/EK pantu no 44. līdz 46. 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 414. pamatojumu.

Grozījums Nr. 415
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3f) Direktīvas 22. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, lai noteiktu šā panta 2. punkta 
un Komisijas Regulas 2006/1287/EK 
31. panta piemērošanas nosacījumus. 
Iestāde līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en
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Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 414. pamatojumu.

Grozījums Nr. 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
23. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3g) Direktīvas 23. panta 3. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Dalībvalstis, kas nolemj atļaut 
ieguldījumu sabiedrībām izraudzīties 
saistītos aģentus, regulāri atjauninātu 
visu saistīto aģentu sarakstu nosūta
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. 
Eiropas iestāde izveido visu Savienības 
saistīto aģentu publisku reģistru, kuru 
pastāvīgi atjaunina, un tas bez maksas ir 
pieejams internetā.”

Or. en

Grozījums Nr. 417
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
23. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h) Direktīvas 23. panta 3. punkta piekto 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Reģistru regulāri atjaunina. To publicē 
internetā, un tas ir publiski pieejams.
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
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izveido visu Savienības ieguldījumu 
sabiedrību izraudzīto saistīto aģentu 
sarakstu. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde publicē šo sarakstu savā tīmekļa 
vietnē un to pastāvīgi atjaunina.”

Or. en

Grozījums Nr. 418
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.i punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
27. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.i) Direktīvas 27. pantam pievieno šādu 
punktu:
„7.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta punktu 
no 1. līdz 6. un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 21. līdz 26. 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko tandartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātiem tehniskiem standartiem vajadzētu veicināt 
direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem vienādu piemērošanu, lai tādējādi veicinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.
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Grozījums Nr. 419
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.j punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.j) Direktīvas 28. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 1. un 
2. punkta un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 27. līdz 30. un no 
32. līdz 34.  piemērošanas nosacījumi. 
Iestāde līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 420
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.k punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.k) Direktīvas 29. pantam pievieno šādu 
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punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 1. un 
2. punkta un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 17. līdz 20., 
29. un 30. panta un pantu no 32. līdz 34. 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 421
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.l punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
30. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.l) Direktīvas 30. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 1. un 
2. punkta un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 27. līdz 30. un no 
32. līdz 34. piemērošanas nosacījumi. 
Iestāde līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
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Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 422
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a) Direktīvas 39. pantam pievieno šādu 
punktu:
„1.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, lai noteiktu d) apakšpunkta 
piemērošanas nosacījumus. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.
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Grozījums Nr. 423
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
42. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b) Direktīvas 42. pantam pievieno šādu 
punktu:
„7.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti 1. punkta 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 424
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
44. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c) Direktīvas 44. pantam pievieno šādu 
punktu:
"3a. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
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piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 1. un 
2. punkta un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 17. līdz 20., 
29. un 30. panta un pantu no 32. līdz 34. 
piemērošanas nosacījumi. Iestāde līdz 
2015. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 425
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
45. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d) Direktīvas 45. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šā panta 1. un 
2. punkta un Komisijas Regulas 
2006/1287/EK pantu no 27. līdz 30. un no 
32. līdz 34. piemērošanas nosacījumi. 
Iestāde līdz 2015. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
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saskaņā ar Regulas ../.. [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Pamatojums

Sk. grozījuma Nr. 419. pamatojumu.

Grozījums Nr. 426
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a) Direktīvas 51. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.a Dalībvalstis informē Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi par 
administratīviem pasākumiem vai sodiem, 
kas noteikti saskaņā ar 1. un 2. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 427
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.d) Direktīvas 56. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
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64.b pantu, nosaka kompetento iestāžu 
sadarbības kārtību un kritērijus, saskaņā 
ar kuriem regulēta tirgus darbības 
uzņēmējā dalībvalstī varētu uzskatīt par 
darbībām, kam ir būtiska nozīme 
vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju 
aizsardzībā attiecīgajā uzņēmējā 
dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 428
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 9. punkts
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties saskaņā ar 
1. punktu un sadarbības nolīgumu saturu 
saskaņā ar 2. punktu, tostarp nosacījumi 
standarta veidlapu un veidņu izstrādei.

6. Lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar praktiskajiem 
jautājumiem, kas attiecas uz kompetento 
iestāžu pienākumu sadarboties saskaņā ar 
1. punktu un sadarbības nolīgumu saturu 
saskaņā ar 2. punktu, tostarp nosacījumi 
standarta veidlapu un veidņu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/39/EK
57 pants – 2. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties uzraudzības 
darbībās, pārbaudēs uz vietas un 
izmeklēšanā

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, lai noteiktu procedūras saistībā 
ar kompetento iestāžu sadarbību 
uzraudzības darbībās, pārbaudēs uz vietas 
un izmeklēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.c) Aiz 64.a panta iekļauj šādu pantu:
„64.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu četru 
mēnešu laikā, sākot no paziņošanas 
datuma. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome iebildumus pret 
deleģēto aktu neizsaka, tas stājas spēkā 
aktā norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome  iebildumus pret 
deleģēto aktu izsaka, tas spēkā nestājas .
3. Lai attiecīgos gadījumos paātrinātu 
deleģēto aktu pieņemšanu, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
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Komisijas lūguma var nolemt saīsināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en

Grozījums Nr. 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
4. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c) Direktīvas 4. panta 2. punktā pēc a) 
apakšpunkta iekļauj šādu apakšpunktu:
„ aa) publicētu gada pārskatu par katru 
valsti;”

Or. en

Grozījums Nr. 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.n punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.n) Direktīvas 25. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu punktu: 
„2.a Kompetentās iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai pēc Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādes pieprasījuma sniedz Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei un citām 
kompetentām iestādēm visu attiecīgo un 
nepieciešamo informāciju šajā direktīvā 
noteikto pienākumu veikšanai.”
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Or. en

Grozījums Nr. 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h) Aiz 27.a panta iekļauj šādu pantu:
„27.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu četru 
mēnešu laikā, sākot no paziņošanas 
datuma. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neizsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome iebilst pret 
deleģēto aktu, tas spēkā nestājas.
3. Lai attiecīgos gadījumos paātrinātu 
deleģēto aktu pieņemšanu, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt saīsināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 434
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b) Direktīvas 16. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis informē viena otru, 
Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) un 
Komisiju par gadījumiem, kad tās 
uzskata, ka trešā valsts atbilst 
1.b) punktā noteiktajiem nosacījumiem. 
EUI savās tīmekļa vietnēs publicē to 
valstu sarakstu, kuras uzskata par 
līdzvērtīgām.”

Or. en

Grozījums Nr. 435
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 41. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. panta noteikumus, ar 
nosacījumu, ka [..] pasākumi, ko veic 
saskaņā ar šo procedūru, nemaina šīs 
direktīvas būtiskos noteikumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.m punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.m) Aiz 41.a) panta iekļauj šādu pantu:
„41.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu četru 
mēnešu laikā, sākot no paziņošanas 
datuma. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina 
par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome iebildumus pret 
deleģēto aktu neizsaka, tas stājas spēkā 
norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome iebildumus pret 
deleģētu aktu izsaka, tas spēkā nestājas.
3. Lai attiecīgos gadījumos paātrinātu 
deleģēto aktu pieņemšanu, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt saīsināt
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en

Grozījums Nr. 437
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
17. pants – ea punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Direktīvas 17. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„ea) pieļāvusi nopietnus un sistemātiskus 
Savienības vai valstu tiesību aktu 
pārkāpumus attiecībā uz EBI un 
kompetentām iestādēm.”

Or. en

Grozījums Nr. 438
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 5. punkts
Direktīva 2006/48/EK
28. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienotu 
paziņošanas procedūru, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar šajā pantā minēto
informāciju un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, lai 
izveidotu vienotu paziņošanas procedūru 
un precizētu informāciju, kas jāpaziņo 
saskaņā ar šo pantu, un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu, izmantojot drošus 
elektroniskos saziņas līdzekļus. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 8. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42.a pants – 1. punkts – ceturtā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja divu mēnešu laikposma beigās
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 3. punktu, un rīkojas
atbilstīgi šādam lēmumam. Divu mēnešu 
laikposmu uzskata par samierināšanas 
laikposmu minētās regulas nozīmē. Eiropas 
Banku iestāde pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc 
divu mēnešu laikposma beigām vai pēc 
kopīga lēmuma pieņemšanas.

Ja divu mēnešu laikā pēc atbilstoši 
pirmajai daļai iesniegta pieprasījuma 
saņemšanas kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes gaida lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 3. punktu, lai nokārtotu 
šo jautājumu nolūkā nodrošināt atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, un 
pieņem galīgo lēmumu atbilstīgi Eiropas 
Banku iestādes lēmumam. Eiropas Banku 
iestādes lēmums neaizstāj attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
uzraudzības spriedumu. Divu mēnešu 
laikposmu uzskata par samierināšanas 
laikposmu minētās regulas nozīmē. Eiropas 
Banku iestāde pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc 
minētā divu mēnešu laikposma beigām vai 
pēc kopīga lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 8. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42.a pants – 1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja divu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 

Ja divu mēnešu laikā pēc atbilstoši 
pirmajai daļai iesniegta pieprasījuma 
saņemšanas kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
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regulas 11. panta 3. punktu, un rīkojas
atbilstīgi šādam lēmumam. Divu mēnešu 
laikposmu uzskata par samierināšanas 
laikposmu minētās regulas nozīmē. Eiropas 
Banku iestāde pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc 
divu mēnešu laikposma beigām vai pēc 
kopīga lēmuma pieņemšanas.

iestādes gaida lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 3. punktu, lai nokārtotu 
šo jautājumu nolūkā nodrošināt atbilstību 
ES tiesību aktiem, un pieņem galīgo 
lēmumu atbilstīgi Eiropas Banku iestādes
lēmumam. Divu mēnešu laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu minētās 
regulas nozīmē. Eiropas Banku iestāde 
pieņem lēmumu viena mēneša laikā. 
Jautājumu nenodod EBI pēc minētā divu 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 11. punkts
Direktīva 2006/48/EK
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības nolīgumus, kas paredz veikt 
informācijas apmaiņu, ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu 
iestādēm vai struktūrām, kas definētas 
47. pantā un 48. panta 1. punktā, 
dalībvalstis un Eiropas Banku iestāde var 
slēgt tikai tad, ja uz izpaužamo informāciju 
attiecas dienesta noslēpuma garantijas, kas 
ir vismaz līdzvērtīgas 44. panta 1. punktā 
minētajām garantijām.

Sadarbības nolīgumus, kas paredz veikt 
informācijas apmaiņu, ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu 
iestādēm vai struktūrām, kas definētas 
47. pantā un 48. panta 1. punktā, 
dalībvalstis un Eiropas Banku iestāde 
saskaņā ar Regulas ../.. [EBI] 18. pantu 
var slēgt tikai tad, ja uz izpaužamo 
informāciju attiecas dienesta noslēpuma 
garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas 
44. panta 1. punktā minētajām garantijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 442
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a) Direktīvas 46. panta otro daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
„Informāciju, kas iegūta apmaiņas ceļā 
saskaņā ar pirmo daļu, nevar atklāt bez 
to kompetento iestāžu skaidras 
piekrišanas, kuras to nosūtījušas, un to 
drīkst izpaust tikai tiem nolūkiem, kam 
šīs iestādes devušas piekrišanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 443
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
63.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta 1. punkta 
vienādu piemērošanu un uzraudzības 
prakses konverģenci, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti to noteikumu 
piemērošanas nosacījumi, ar kuriem 
reglamentē šā panta 1. punktā minēto 
instrumentu darbību. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

6. Eiropas Banku iestāde izstrādā 
pamatnostādnes uzraudzības prakses 
konverģencei attiecībā uz šā panta 
1. punktā un 57. panta a) apakšpunktā
minētajiem instrumentiem un uzrauga to 
piemērošanu. Komisija līdz 2014. gada 
31. decembrim pārskata šā panta 
piemērošanu un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, turklāt kopā 
ar ziņojumu iesniedz visus attiecīgos 
priekšlikumus, lai nodrošinātu pašu 
kapitāla kvalitāti.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
pamatnostādņu projektus saskaņā ar 
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procedūru, kas noteikta 7. pantā
Regulā …/… [EBI].

procedūru, kas noteikta 8. pantā
Regulā ../.. [EBI].

Eiropas Banku iestāde arī izdod 
pamatnostādnes saistībā ar 57. panta 
pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem 
instrumentiem.
Eiropas Banku iestāde uzrauga pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā kapitāla hibrīda komponentu definīcijas piemērošanas konverģence rada bažas. 
Lai noteiktu racionālus un lietderīgus standartus, tehniskajā standartā būtu sīki jāņem vērā 
uzņēmumu, maksātnespējas un nodokļu tiesību režīmi ikvienā dalībvalstī. To nevar izdarīt 
citādi kā vien ar ļoti vispārīgi formulētu regulu. Tomēr tādai regulai nebūs pievienotās 
vērtības, ja ar to netiks regulēti plašāki satura jautājumi nekā ar Kapitāla prasību direktīvu.

Grozījums Nr. 444
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 14. punkts
Direktīva 2006/48/EK
74. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo aprēķinu iesniegšanai, kas jāveic 
kredītiestādēm, kompetentās iestādes no 
2012. gada 31. decembra piemēro vienotu 
ziņojumu formātu, biežumu, valodu un 
termiņus. Lai nodrošinātu direktīvas 
vienādu piemērošanu, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar kuriem līdz 2012. gada 
1. janvārim Kopienā ievieš vienotu 
ziņojumu formātu, biežumu, valodas un 
termiņus. Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

Šo aprēķinu iesniegšanai, kas jāveic 
kredītiestādēm, kompetentās iestādes no 
2012. gada 31. decembra piemēro vienotu 
ziņojumu formātu un biežumu, vienotu IT 
valodu un vienotus ziņošanas termiņus.
Ziņojumu jāvar iesniegt jebkurā Eiropas 
Savienības oficiālajā valodā. Lai 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu un
direktīvas vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar kuriem līdz 2012. gada 
1. janvārim Kopienā ievieš vienotu 
ziņojumu formātu un biežumu, vienotu IT 
valodu un vienotus ziņošanas termiņus. 
Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
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kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā Regulā ../.. 
[EBI].

Or. de

Grozījums Nr. 445
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 15. punkts
Direktīva 2006/48/EK
81. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, 
apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti novērtējuma 
metodoloģijas piemērošanas nosacījumi 
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde, apspriežoties ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, ierosina
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti novērtējuma metodoloģijas 
piemērošanas nosacījumi kredītu 
novērtēšanai. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

Or. de

Grozījums Nr. 446
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 17. punkts
Direktīva 2006/48/EK
97. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, 

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
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apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti novērtējuma 
metodoloģijas piemērošanas nosacījumi 
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Banku iestāde, apspriežoties ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, ierosina
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti novērtējuma metodoloģijas 
piemērošanas nosacījumi kredītu 
novērtēšanai. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

Or. de

Grozījums Nr. 447
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 20. punkts
Direktīva 2006/48/EK
110. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina ziņojumu 
sniegšanu vismaz divas reizes gadā. 
Kompetentās iestādes no 2012. gada 
31. decembra piemēro vienotu ziņojumu 
formātu, biežumu, valodu un termiņus. 
Lai nodrošinātu direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, ar 
kuriem līdz 2012. gada 1. janvārim 
Kopienā ievieš vienotu ziņojumu formātu,
biežumu, valodas un termiņus. Ziņojumu 
formāti ir samērīgi ar kredītiestāžu darbību 
saturu, apjomu un sarežģītību.

2. Dalībvalstis nodrošina ziņojumu 
sniegšanu vismaz divas reizes gadā. 
Kompetentās iestādes no 2012. gada 
31. decembra piemēro vienotu ziņojumu 
formātu un biežumu, vienotu IT valodu un 
vienotus ziņošanas termiņus. Ziņojumu 
jāvar iesniegt jebkurā Eiropas Savienības 
oficiālajā valodā. Lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un direktīvas 
vienādu piemērošanu, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar kuriem līdz 2012. gada 
1. janvārim Kopienā ievieš vienotu 
ziņojumu formātu un biežumu, vienotu IT 
valodu un vienotus ziņošanas termiņus. 
Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

Or. de
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Grozījums Nr. 448
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22. punkts
Direktīva 2006/48/EK
124. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīti šā panta un kopīgas riska 
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko 
standartu projektus Komisijai. Komisija 
var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI]." 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22. punkts
Direktīva 2006/48/EK
124. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šā panta un kopīgas riska 
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šā panta un kopīgas riska 
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi un metodika. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en
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Pamatojums

Vārds „procedūra” neietver visus 124. panta 1. punktā minētos elementus, proti, 
„pasākumus, stratēģijas, procedūras un mehānismus”. Ja tehniskos standartus ierobežos tikai 
ar „procedūrām”, paliks zināma rīcības brīvība, un tas kaitēs tehnisko noteikumu 
saskaņošanai atbilstoši II pīlāram, kas paredzēts atbilstoši vienotam noteikumu kopumam.

Grozījums Nr. 450
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22. punkts
Direktīva 2006/48/EK
124. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šā panta un kopīgas riska 
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šā panta un kopīgas riska 
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi un metodika. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Vārds „procedūra” neietver visus 124. panta 1. punktā minētos elementus, proti, 
„pasākumus, stratēģijas, procedūras un mehānismus”. Ja tehniskos standartus ierobežos tikai 
ar „procedūrām”, paliks zināma rīcības brīvība, un tas kaitēs tehnisko noteikumu 
saskaņošanai atbilstoši II pīlāram, kas paredzēts atbilstoši vienotam noteikumu kopumam.

Grozījums Nr. 451
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22c) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Ja kāda kompetentā iestāde ir nodevusi 
1. apakšpunkta a), b) un c) daļā minēto 
jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 
11. pantu, šī kompetentā iestāde gaida 
Eiropas Banku iestādes lēmumu un 
pieņem savu lēmumu atbilstīgi Eiropas 
Banku iestādes lēmumam.”

Or. en

Pamatojums

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Grozījums Nr. 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22c) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Ja kāda kompetentā iestāde ir nodevusi 
1. apakšpunkta a), b) un c) daļā minēto 
jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 
11. pantu, šī kompetentā iestāde gaida 
Eiropas Banku iestādes lēmumu un 
pieņem savu lēmumu atbilstīgi Eiropas 
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Banku iestādes lēmumam.”

Or. en

Pamatojums

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Grozījums Nr. 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22c) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Ja kāda kompetentā iestāde ir nodevusi 
1. apakšpunkta a), b) un c) daļā minēto 
jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 
11. pantu, šī kompetentā iestāde gaida 
Eiropas Banku iestādes lēmumu un 
pieņem savu lēmumu atbilstīgi Eiropas 
Banku iestādes lēmumam.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzraudzības iestāžu vienotu pārskatīšanas procesu un kopēju riska 
novērtējumu, strīdu izšķiršanas piemērošanas jomā jāietver arī tās jomas, kurās atbilstoši 
piemērojamajiem tiesību aktiem jāizmanto „sadarbība vai koordinēšana”.
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Grozījums Nr. 454
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22c) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
„Ja kāda kompetentā iestāde ir nodevusi 
1. apakšpunkta a), b) un c) daļā minēto 
jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas [EBI] 11. pantu, šī 
kompetentā iestāde gaida Eiropas Banku 
iestādes lēmumu un pieņem savu lēmumu 
atbilstīgi Eiropas Banku iestādes 
lēmumam.”

Or. en

Pamatojums

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Grozījums Nr. 455
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22d) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
1.a daļas iekļauj šādu daļu:
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„Lai nodrošinātu šā panta vienotu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu un 
pamatnostādņu projektu, ar kuriem 
nosaka koordinēšanas un sadarbības 
procesa noteikumus attiecībā uz 22., 123. 
un 124. panta piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Banku iestāde izstrādā tehniskos standartus, lai nodrošinātu uzraudzības iestādēm 
vadlīnijas par to, kā sadarboties un koordinēt 22., 123. un 124. pantā noteiktās jomas. Ar 
šādiem standartiem atvieglos uzraudzības iestāžu koordinēšanu un sadarbību.

Grozījums Nr. 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22d) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
1.a daļas iekļauj šādu daļu:
„Lai nodrošinātu šā panta vienotu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu un 
pamatnostādņu projektu, ar kuriem 
nosaka koordinēšanas un sadarbības 
procesa noteikumus attiecībā uz 22., 123. 
un 124. panta piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Banku iestāde izstrādā tehniskos standartus, lai nodrošinātu uzraudzības iestādēm 
vadlīnijas par to, kā sadarboties un koordinēt 22., 123. un 124. pantā noteiktās jomas. Ar 
šādiem standartiem atvieglos uzraudzības iestāžu koordinēšanu un sadarbību.
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Grozījums Nr. 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22d) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
1.a daļas iekļauj šādu daļu:
„Lai nodrošinātu šā panta vienotu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu un 
pamatnostādņu projektu, ar kuriem 
nosaka koordinēšanas un sadarbības 
procesa noteikumus attiecībā uz 22., 123. 
un 124. panta piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzraudzības iestāžu vienotu pārskatīšanas procesu un kopēju riska 
novērtējumu, strīdu izšķiršanas piemērošanas jomā jāietver arī tās jomas, kurās atbilstoši 
piemērojamajiem tiesību aktiem jāizmanto „sadarbība vai koordinēšana”. 

Grozījums Nr. 458
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22d) Direktīvas 129. panta 1. punktā pēc 
1.a daļas iekļauj šādu daļu:
„Lai nodrošinātu šā panta vienotu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu un 
pamatnostādņu projektu, ar kuriem 
nosaka koordinēšanas un sadarbības 
procesa noteikumus attiecībā uz 22., 123. 
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un 124. panta piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Eiropas Banku iestāde izstrādā tehniskos standartus, lai nodrošinātu uzraudzības iestādēm 
vadlīnijas par to, kā sadarboties un koordinēt 22., 123. un 124. pantā noteiktās jomas. Ar 
šādiem standartiem atvieglos uzraudzības iestāžu koordinēšanu un sadarbību.

Grozījums Nr. 459
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 23. punkts – 2. daļa
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sešu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi 
šādam lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc sešu 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Ja sešu mēnešu laikposma beigās kāda no 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
ko Eiropas Banku iestāde var pieņemt 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes 
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmums neaizstāj 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
spriedumu uzraudzības jomā. Sešu 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc sešu mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 23. punkts – 2. daļa
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sešu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu minētās 
regulas nozīmē. Eiropas Banku iestāde 
pieņem lēmumu viena mēneša laikā. 
Jautājumu nenodod EBI pēc sešu mēnešu 
laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Ja sešu mēnešu laikposma beigās kāda no 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
ko Eiropas Banku iestāde var pieņemt 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes 
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmumā ņem vērā 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
vērtējumu uzraudzības jomā, un iestāde
rīkojas atbilstīgi šādam lēmumam. Sešu 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc sešu mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 23. punkts – 2. daļa
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 2. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sešu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu minētās 
regulas nozīmē. Eiropas Banku iestāde 
pieņem lēmumu viena mēneša laikā. 
Jautājumu nenodod EBI pēc sešu mēnešu 
laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Ja sešu mēnešu laikposma beigās kāda no 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu minētās 
regulas nozīmē. Eiropas Banku iestāde 
pieņem lēmumu viena mēneša laikā. 
Jautājumu nenodod EBI pēc sešu mēnešu 
laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kompetenta iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
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panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

ko Eiropas Banku iestāde var pieņemt 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmums neaizstāj 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
spriedumu uzraudzības jomā. Četru 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc četru mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kompetenta iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
ko Eiropas Banku iestāde var pieņemt 
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lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmumā ņem vērā 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
vērtējumu uzraudzības jomā. Četru 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc četru mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kompetenta iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
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uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, un tā 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tām, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās 
konsolidētās uzraudzības iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
kompetentās iestādes gaida jebkādu 
lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde pieņem 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, un tā 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tām, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās 
kāda no attiecīgajām kompetentajām
iestādēm ir nodevusi jautājumu Eiropas 
Banku iestādei saskaņā ar Regulas …/… 
[EBI] 11. pantu, kompetentās iestādes 
atliek savu lēmumu un gaida jebkādu 
lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde pieņem 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmums neaizstāj 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
spriedumu uzraudzības jomā. Četru 
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mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc četru mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, un tā 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tām, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās 
konsolidētās uzraudzības iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
kompetentās iestādes gaida jebkādu 
lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde pieņem 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tam, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās 
kāda no attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm ir nodevusi jautājumu Eiropas 
Banku iestādei saskaņā ar Regulas …/…
[EBI] 11. pantu, kompetentās iestādes 
gaida jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde pieņem saskaņā ar minētās regulas 
11. panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi 
šādam lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 467
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 10. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīti šajā punktā minētā kopīgā 
lēmuma pieņemšanas procesa 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz 
123. un 124. panta un 132. panta 
2. punkta piemērošanu un nolūkā veicināt 
kopīgu lēmumu pieņemšanu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

svītrots

Komisija var pieņemt šos desmitajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
7. pantā Regulā …/… [EBI]."

Or. en

Grozījums Nr. 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 25. punkts – pirmā daļa
Direktīva 2006/48/EK
130. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp 
finanšu tirgu nelabvēlīga attīstība, kas var 
apdraudēt tirgus likviditāti un finanšu 
sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, 

Tādas iespējamas vai faktiskas ārkārtas 
situācijas, tostarp jebkādas iespējamas 
finanšu tirgu vai reālās ekonomikas 
nelabvēlīgas attīstības, gadījumā, kura var 
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kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem 
vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās 
sistēmiski nozīmīgās filiāles, konsolidētās 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 1. nodaļas 
2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina 
Eiropas Banku iestādi un 49. panta 
ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes 
un paziņo visu ar to uzdevumu izpildi 
saistīto būtisko informāciju. Šie pienākumi 
attiecas uz visām 25. un 126. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm, kā arī 
129. panta 1. punktā noteikto kompetento 
iestādi.

apdraudēt tirgus likviditāti un finanšu 
sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, 
kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem 
vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās 
sistēmiski nozīmīgās filiāles, konsolidētās 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 1. nodaļas 
2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina 
Eiropas Banku iestādi, Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja un citas 49. panta ceturtajā 
daļā un 50. pantā minētās iestādes un 
paziņo visu ar to uzdevumu izpildi saistīto 
būtisko informāciju. Šie pienākumi attiecas 
uz visām 125. un 126. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm, kā arī 129. panta 
1. punktā noteikto kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Sławomir Witold Nitras

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30. punkts – b apakspunkts
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) direktīvas V pielikuma 15. līdz 
17. punkta piemērošanas nosacījumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.j punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30j) Aiz direktīvas 151.a panta iekļauj 
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šādu pantu:
„151.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome ir 
tiesīga izteikt iebildumus pret deleģēto 
aktu četru mēnešu laikā, sākot no 
paziņošanas brīža. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neizsaka 
iebildumu pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome iebilst pret 
deleģētu aktu, tas spēkā nestājas.
3. Lai, ja nepieciešams, paātrinātu 
deleģēto aktu pieņemšanu, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt saīsināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en

Grozījums Nr. 471
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) Direktīvas 32. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Ievērojot EBI sagatavotās 
pamatnostādnes, kompetentās iestādes 
nosaka procedūras, lai novērstu to, ka 
iestādes tīši izvairās no papildu kapitāla 
prasībām, kurus pretējā gadījumā tās 
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piemērotu riska darījumiem, kas 
pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 
Direktīvas 2006/48/EK 111. panta 1. un 
2. punktā, ja šīs pozīcijas ir uzturētas 
ilgāk par 10 dienām, uz laiku minētas 
pozīcijas pārsūtot citai sabiedrībai 
neatkarīgi no tā, vai tā pieder tai pašai 
grupai vai ne, un/vai veicot mākslīgus 
darījumus, lai pozīciju uz 10 dienām 
izslēgtu un radītu jaunu riska darījumu.
Kompetentās iestādes šīs procedūras 
dara zināmas EBI, Padomei un Komisijai.
Iestādes uztur sistēmas, kas nodrošina, 
ka par visiem pirmajā daļā minētajiem 
pārsūtījumiem tūlīt tiek ziņots 
kompetentajām iestādēm.”

Or. en

Grozījums Nr. 472
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1e) Direktīvas 38. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"1. Dalībvalstu kompetentās iestādes un 
EBI cieši sadarbojas, pildot pienākumus, 
ko paredz šī direktīva, jo īpaši ja 
ieguldījumu pakalpojumus sniedz, 
pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas 
brīvību vai veidojot filiāles.
Kompetentās iestādes pēc pieprasījuma 
sniedz viena otrai un EBI visas ziņas, 
kas varētu veicināt iestāžu kapitāla 
pietiekamības uzraudzību, jo īpaši par 
pārbaudēm, vai tās atbilst šīs direktīvā 
noteikumiem.”
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Or. en

Grozījums Nr. 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.n punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
42.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1n) Aiz 42.a panta iekļauj šādu pantu:
„42.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome ir 
tiesīga izteikt iebildumus pret deleģēto 
aktu četru mēnešu laikā, sākot no 
paziņošanas brīža. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
periodu pagarina par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neizsaka 
iebildumu pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome iebilst pret 
deleģētu aktu, tas spēkā nestājas.
3. Lai, ja nepieciešams, paātrinātu 
deleģēto aktu pieņemšanu, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt saīsināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 474
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros precīzāk izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi prasībām, kas 
noteiktas pārvaldības sabiedrības darbības 
atļaujas piešķiršanai, izņemot šā panta 
1. punkta b) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus.

6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi:

a) noteikt informāciju, kas pārvaldības 
sabiedrības pieteikumā atļaujas 
piešķiršanai jāsniedz kompetentajai 
iestādei;
b) sagatavot informāciju un tipveida 
veidlapas, paraugus un procedūras šajā 
pantā paredzēto darbību programmas 
paziņošanai; un
c) novērtēt to personu reputāciju un 
pieredzi, kuras vada pārvaldības 
sabiedrību darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
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iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
3. punktā minētajām procedūrām, kārtību, 
struktūrām un organizatoriskajām 
prasībām.

iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz šā panta 3. punktā 
minētajām procedūrām, kārtību, struktūrām 
un organizatoriskajām prasībām.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
deleģēto aktu procedūru atbilstoši Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4. punkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, principiem un 
rīcību.

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 2. punkta
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
vienošanos, pasākumiem un procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
deleģēto aktu procedūru atbilstoši Līguma 
290. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 477
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz saturu, 
formātu un metodi, kā sniedzama šā panta 
1. un 3. punktā minētā informācija. 

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz saturu, 
formātu un metodi, kā sniedzama šā panta 
1. un 3. punktā minētā informācija. 

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar
deleģēto aktu procedūru atbilstoši Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem un noteikumiem.

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem un noteikumiem.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
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minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar deleģēto aktu procedūru
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 6. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
vienošanos, pasākumiem un procedūru.

7. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 6. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
vienošanos, pasākumiem un procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar deleģēto aktu procedūru
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/65/EK
61. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
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piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto vienošanos un 
pārkāpumu veidiem.

piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto vienošanos un 
pārkāpumu veidiem.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar deleģēto aktu procedūru
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 12. punkts
Direktīva 2009/65/EK
64. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto informāciju
un procedūru.

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz formātu 
un veidu, kādā iesniedz informāciju, un 
4. punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar
deleģēto aktu procedūru atbilstoši Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam.

Or. en



AM\809041LV.doc 83/85 PE439.899v01-00

LV

Grozījums Nr. 482
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 14. punkts
Direktīva 2009/65/EK
78. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuri iesniedzami Komisijai 
apstiprināšanai un kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi īstenošanas 
pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi 
attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju.

8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
saskaņā ar 7. punktu Komisija pieņēmusi 
attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma 290. pantam. 

Or. en

Grozījums Nr. 483
Derk Jan Eppink

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 93. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz:

2. Lai nodrošinātu 93. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros nosaka:

a) tās paziņojuma vēstules standarta 
parauga formu un saturu, kas PVKIU 
jāizmanto, lai veiktu 93. panta 1. punktā 
minēto paziņošanu, tostarp norādi, uz 
kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;

a) tās paziņojuma vēstules standarta 
parauga formu un saturu, kas PVKIU 
jāizmanto, lai veiktu 93. panta 1. punktā 
minēto paziņošanu, tostarp norādi, uz 
kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;
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b) tā apliecinājuma standarta parauga 
formu un saturu, kas jāizmanto 93. panta 
3. punktā minētajām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

b) tā apliecinājuma standarta parauga 
formu un saturu, kas jāizmanto 93. panta 
3. punktā minētajām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

c) informācijas apmaiņas procedūru un 
elektronisko sakaru izmantošanu saziņai 
starp kompetentajām iestādēm, lai veiktu 
paziņošanu saskaņā ar 93. pantu.

c) informācijas apmaiņas procedūru un 
elektronisko sakaru izmantošanu saziņai 
starp kompetentajām iestādēm, lai veiktu 
paziņošanu saskaņā ar 93. pantu.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt šā panta pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar deleģēto aktu procedūru
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.e punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
112.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20e) Aiz direktīvas 112.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„112.b pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome ir 
tiesīga  četru mēnešu laikā, sākot no 
paziņošanas brīža, izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo periodu 
pagarina par diviem mēnešiem.
2. Ja līdz šī perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neizsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā aktā norādītajā datumā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome izsaka iebildumus 
pret deleģētu aktu, tas spēkā nestājas.
3. Lai paātrinātu deleģēto aktu 
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pieņemšanu, ja nepieciešams, Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstoši agrīnas 
iebildumu neizteikšanas procedūrai un 
pienācīgi pamatotos gadījumos pēc 
Komisijas lūguma var nolemt saīsināt 
pirmajā apakšpunktā minēto četru 
mēnešu termiņu.”

Or. en


