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Grozījums Nr. 305
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo 
īpaši nenodrošina to, ka finanšu tirgu 
dalībnieks ievēro minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības 
izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā 
noteiktās pilnvaras. 

1. Ja kompetentā iestāde nav piemērojusi
vai ir piemērojusi saistošus tiesību aktus 
un 1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus 
tā, ka tiek pārkāpti Eiropas Savienības 
tiesību akti, jo īpaši nenodrošinot to, ka ka 
finanšu tirgu dalībnieks ievēro minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības, Iestādei ir 
tiesības izmantot šā panta 2., 3. un 
6. punktā noteiktās pilnvaras. 

Or. en

Grozījums Nr. 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo 
īpaši nenodrošina to, ka finanšu tirgu 
dalībnieks ievēro minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības 
izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā 
noteiktās pilnvaras. 

1. Ja kompetentā iestāde nav pareizi 
piemērojusi 1. panta 2. punktā minētos 
tiesību aktus tā, ka tiek pārkāpti Eiropas 
Savienības tiesību akti, jo īpaši 
nenodrošinot to, ka finanšu tirgu dalībnieks 
ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā 
panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās 
pilnvaras. 

Or. en
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Grozījums Nr. 307
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, jo 
īpaši nenodrošina to, ka finanšu tirgu 
dalībnieks ievēro minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības 
izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā 
noteiktās pilnvaras. 

1. Ja kompetentā iestāde nav pareizi 
piemērojusi 1. panta 2. punktā minētos 
tiesību aktus, tostarp saskaņā ar 7. pantu 
pieņemtos tehniskos standartus, jo īpaši 
nenodrošinot to, ka finanšu tirgu dalībnieks 
ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā 
panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās 
pilnvaras. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tehnisko standartu konsekventu piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai 
izmeklēt jebkādus iespējamos to piemērošanas pārkāpumus.

Grozījums Nr. 308
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var saglabāt Eiropas 
Savienības tiesību aktu transponēšanas 
atšķirības tikai tad, ja tādā veidā tās reaģē 
uz īpašiem riskiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs atšķirības ir pamatotas, 
un dara zināmas Komisijai to īpašās valsts 
prasības, kā arī iemeslus to saglabāšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 309
Jean-Paul Gauzès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Finanšu tirgu dalībnieki var ziņot 
Komisijai par tiesību aktu transponēšanas 
atšķirībām dalībvalstīs un par Eiropas 
Savienības tiesību aktu iespējamu 
nepareizu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento 
iestāžu pieprasījuma, Komisijas 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas un 
pēc iesaistītās kompetentās iestādes 
informēšanas Iestāde var izmeklēt 
iespējamos Kopienas tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas gadījumus.

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento 
iestāžu, Komisijas, Eiropas Parlamenta, 
Padomes, Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupas pieprasījuma 
vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās 
kompetentās iestādes informēšanas Iestāde 
var izmeklēt Eiropas Savienības tiesību 
aktu pārkāpumu vai nepiemērošanas 
gadījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes 
sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību Kopienas tiesību
aktiem.

4. Ja desmit dienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Eiropas Savienības
tiesību aktiem, Iestāde pieņem lēmumu, 
nosakot, kā pareizi jāpiemēro Iestādes
izmeklētie tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un veicinātu juridisku skaidrību attiecībā 
uz ES uzraudzības noteikumu vienotā kopuma piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai novērst 
Eiropas Savienības tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Ieteiktie grozījumi arī ļautu novērst 
nevajadzīgu Komisijas iejaukšanos, jo tie neskar 1., 2. un 3. punkta noteikto procedūru, kas 
ļauj dalībvalstu iestādēm novērst pārkāpumu, viena mēneša laikā izpildot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes ieteikumu.

Grozījums Nr. 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes 
sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Eiropas Savienības
tiesību aktiem, Komisija, pamatojoties uz 
Iestādes sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var izteikt oficiālu brīdinājumu, 
pieprasot kompetentajai iestādei veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
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Kopienas tiesību aktiem. atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Marta Andreasen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes 
sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā valsts
iestāde nenodrošina atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, Iestāde var 
pieņemt lēmumu, pieprasot kompetentajai 
valsts iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādei tieši jāsazinās ar dalībvalsts kompetento iestādi tās kompetences jomā.

Grozījums Nr. 314
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo 
termiņu par vienu mēnesi.

Iestāde pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas. 

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un veicinātu juridisku skaidrību attiecībā 
uz ES uzraudzības noteikumu vienotā kopuma piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai novērst 
Eiropas Savienības tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Ieteiktie grozījumi arī ļautu novērst 
nevajadzīgu Komisijas iejaukšanos, jo tie neskar 1., 2. un 3. punkta noteikto procedūru, kas 
ļauj dalībvalstu iestādēm novērst pārkāpumu, viena mēneša laikā izpildot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes ieteikumu.

Grozījums Nr. 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
trīs mēnešu laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo 
termiņu par vienu mēnesi.

Komisija pieņem šādu lēmumu ne vēlāk kā 
viena mēnešu laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas. Komisija var pagarināt šo 
termiņu par vienu mēnesi.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas 
iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības 
tikt uzklausītām.

Iestāde nodrošina, ka tiek ievērotas iestāžu, 
kurām adresēts lēmums, tiesības tikt 
uzklausītām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un veicinātu juridisku skaidrību attiecībā 
uz ES uzraudzības noteikumu vienotā kopuma piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai novērst 
Eiropas Savienības tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Ieteiktie grozījumi arī ļautu novērst 
nevajadzīgu Komisijas iejaukšanos, jo tie neskar 1., 2. un 3. punkta noteikto procedūru, kas 
ļauj dalībvalstu iestādēm novērst pārkāpumu, viena mēneša laikā izpildot Eiropas 
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Vērtspapīru un tirgu iestādes ieteikumu.

Grozījums Nr. 317
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju. 

Kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju, lai novērstu 
morāla kaitējuma problēmas. 

Or. en

Grozījums Nr. 318
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju. 

Kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un veicinātu juridisku skaidrību attiecībā 
uz ES uzraudzības noteikumu vienotā kopuma piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai novērst 
Eiropas Savienības tiesību aktu iespējamos pārkāpumus. Ieteiktie grozījumi arī ļautu novērst 
nevajadzīgu Komisijas iejaukšanos, jo tie neskar 1., 2. un 3. punkta noteikto procedūru, kas 
ļauj dalībvalstu iestādēm novērst pārkāpumu, viena mēneša laikā izpildot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes ieteikumu.
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Grozījums Nr. 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno 
veikt, lai izpildītu Komisijas lēmumu.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno
veikt, lai izpildītu Komisijas oficiālo 
atzinumu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno 
veikt, lai izpildītu Komisijas lēmumu.

5. Kompetentā iestāde desmit darbdienu 
laikā pēc 4. punktā minētā lēmuma 
saņemšanas informē Komisiju un Iestādi 
par pasākumiem, ko tā ir veikusi vai plāno 
veikt, lai izpildītu Iestādes lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un veicinātu juridisku skaidrību attiecībā 
uz ES uzraudzības noteikumu vienotā kopuma piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarotai novērst 
Eiropas Savienības tiesību aktu iespējamos pārkāpumus.
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Grozījums Nr. 321
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto 
lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš 
kompetentajai iestādei adresēta lēmuma 
neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu 
neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var 
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz 
jebkādas darbības pārtraukšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 

6. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto oficiālo atzinumu un ja 
savlaicīgi ir jānovērš lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
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1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var 
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var 
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

6. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir 
jānovērš kompetentajai iestādei adresēta 
lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai 
atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus 
tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas 
pienācīgu darbību un integritāti, Iestāde 
saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem 
tiesību aktiem pieņem atsevišķu kādam 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
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case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Grozījums Nr. 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes lēmums atbilst Komisijas 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 
4. punktu. 

Iestādes lēmums atbilst Komisijas 
oficiālajam atzinumam, kas izdots saskaņā 
ar 4. punktu. 

Or. en

Grozījums Nr. 325
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes lēmums atbilst Komisijas
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 
4. punktu. 

Iestādes lēmums atbilst lēmumam, kas 
pieņemts saskaņā ar 4. punktu. 

Or. en

Pamatojums

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Grozījums Nr. 326
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkādus juridiskos vai tiesāšanās 
izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto 
procedūru, Iestādes vārdā sedz Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumus, kas pieņemti atbilstoši 
6. punktam, šādā gadījumā piemēro visām 
attiecīgajām finanšu iestādēm, kas 
darbojas lēmumu nepildošajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, gadījumos, kad Iestāde pieņem finanšu 
iestādei piemērojamu atsevišķu lēmumu, to piemēro arī visiem citiem tirgus dalībniekiem —
gan vietējiem, gan pārrobežu —, kuri darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Uz tiem kompetento 
iestāžu pasākumiem, kas veikti saistībā ar Iestādes lēmumiem, vajadzētu attiekties „ievēro vai 
paskaidro” principam, un tiem nevajadzētu vienkārši „atbilst” šiem lēmumiem.
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Grozījums Nr. 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 4. vai 6.punktu pieņemtie
lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Rīkojoties saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. punktu 
pieņemts oficiāls atzinums, kompetentās 
iestādes ievēro attiecīgi šo oficiālo 
atzinumu vai lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 4. vai 6. punktu pieņemtie 
lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Rīkojoties saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. punktu 
pieņemtais lēmums, kompetentās iestādes 
ievēro šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, gadījumos, kad Iestāde pieņem finanšu 
iestādei piemērojamu atsevišķu lēmumu, to piemēro arī visiem citiem tirgus dalībniekiem —
gan vietējiem, gan pārrobežu —, kuri darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Uz tiem kompetento 
iestāžu pasākumiem, kas veikti saistībā ar Iestādes lēmumiem, vajadzētu attiekties „ievēro vai 
paskaidro” principam, un tiem nevajadzētu vienkārši „atbilst” šiem lēmumiem.
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Grozījums Nr. 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Savā gada pārskatā Iestāde norāda, 
kuras dalībvalstu iestādes un finanšu 
tirgu dalībnieki nav izpildījuši 4. un 
6. punktā minētos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lēmumus, kas pieņemti atbilstoši 
6. punktam, piemēro visām attiecīgajām 
finanšu iestādēm, kas darbojas lēmumu 
nepildošajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, gadījumos, kad Iestāde pieņem finanšu 
iestādei piemērojamu atsevišķu lēmumu par noteikumu konsekventu piemērošanu, šo lēmumu 
piemēro arī citiem tirgus dalībniekiem — gan vietējiem, gan pārrobežu —, kuri darbojas 
attiecīgajā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 332
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.
2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, nodrošinot, ka 
finanšu tirgu dalībnieki un kompetentās 
iestādes izpilda minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības.
3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā 
ar EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 
2. punktā minēto Iestādes lēmumu, 
gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši 
piemērojamas finanšu tirgu dalībniekiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu kādam 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
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pārtraukšanu.
4. Saskaņā ar 3. punktu pieņemtie lēmumi 
ir noteicošie attiecībā uz kompetento 
iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem 
par to pašu jautājumu.
Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem 
attiecas saskaņā ar 2. vai 3. punktu 
pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Padome 
pēc pienācīgām apspriedēm ar Komisiju, 
ESRK un vajadzības gadījumā Eiropas 
uzraudzības iestādēm var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
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vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Padome
pēc savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, 
Komisijas vai ESRK pieprasījuma var 
pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs 
regulas vajadzībām nosakot ārkārtas 
situācijas esību.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes 
vai Eiropas Parlamenta, vai Komisijas
pieprasījuma var izteikt brīdinājumu, 
izsludinot ārkārtas situāciju. Šis 
brīdinājums ļaus Iestādei bez papildu 
prasībām pieņemt 3. punktā minētos 
atsevišķos lēmumus.

Or. en

Pamatojums

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.
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Grozījums Nr. 336
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta vai dalībvalsts pieprasījuma 
var pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs 
regulas vajadzībām nosakot ārkārtas 
situācijas esību.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Marta Andreasen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, ESRK var 
pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs 
regulas vajadzībām nosakot ārkārtas 
situācijas esību.

Or. en

Pamatojums

ESRK jābūt iespējai ārkārtas gadījumos darboties ātri.
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Grozījums Nr. 338
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai 
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Komisija 
vai Iestādes priekšsēdētājs pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Padomes vai ESRK, 
Eiropas Parlamenta vai Ieinteresēto 
personu grupas pieprasījuma var pieņemt 
lēmumu, šīs regulas vajadzībām nosakot 
ārkārtas situācijas esību.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes vai
ESRK pieprasījuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Komisija 
pēc ESRK ieteikuma var pieņemt Iestādei 
adresētu lēmumu, šīs regulas vajadzībām 
nosakot ārkārtas situācijas esību.

Or. en
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Pamatojums

ESRK ir vispiemērotākā struktūra, kas var izsludināt ārkārtas situāciju. Tomēr, ņemot vērā, 
ka ārkārtas situācijas noteikšanai ir nepieciešama plaša rīcības brīvība, saskaņā ar 
Līgumiem juridiskajai personai, kas pieņem gala lēmumu, ir jābūt Komisijai un tai ir jābūt 
zināmai rīcības brīvībai šī lēmuma pieņemšanā. Turklāt atbilstoši Līgumu tiesībām Iestādei
ar Komisijas lēmumu jāsaņem papildu pilnvaras, kas tai piešķirtas saskaņā ar pārējiem 
10. panta punktiem.

Grozījums Nr. 340
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ESRK slēdzienu izdara pēc ex-post 
viedokļu apmaiņas starp ESRK 
priekšsēdētāju, Eiropas Parlamentu un 
kompetento komisāru, un šis slēdziens 
stājas spēkā pēc iespējas drīz.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šī procesa demokrātisko uzraudzību, ESRK un Komisijai jāpaskaidro 
Parlamentam, kāpēc tie uzskatīja par nepieciešamu izsludināt ārkārtas situāciju.

Grozījums Nr. 341
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz Padome izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, 
ESRK, Komisiju un Eiropas uzraudzības 
iestādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 342
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

2. Ja ESRK ir izteikusi brīdinājumu
saskaņā ar 1. punktu vai Komisija vai 
Padome pēc savas iniciatīvas vai Iestādes, 
Eiropas Parlamenta vai dalībvalsts 
pieprasījuma pieņem lēmumu, nosakot, 
vai pastāv līdzīgi vai pamatoti apstākļi, 
kad dalībvalstīm jāveic saskaņoti 
pasākumi, lai reaģētu uz nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti; Iestāde, 
nepildot papildu prasības, var pieņemt 
atsevišķus lēmumus saskaņā ar 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, lai 
novērstu riskus, kas var apdraudēt finanšu 
tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, 
nodrošinot, ka finanšu tirgu dalībnieki un 
kompetentās iestādes izpilda minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 

2. Ja ESRK uzskata, ka dalībvalstu 
iestādēm jāveic saskaņoti pasākumi, lai 
reaģētu uz nelabvēlīgiem notikumiem, kas 
var apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
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nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

darbību un integritāti vai finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Iestāde pieņem 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai risinātu šādas problēmas, 
nodrošinot, ka finanšu tirgu dalībnieki un 
kompetentās iestādes izpilda minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasība.

Or. en

Pamatojums

ES vienotā finanšu pakalpojumu tirgus izveide nosaka nepieciešamību veikt saskaņotas 
darbības, saskaroties ar iespējamām ārkārtas situācijām, jo krīze vienā dalībvalstī var ātri 
pārsviesties uz citām dalībvalstīm. Tāpēc ir jāprecizē, ka Iestādes tiesības pieņemt lēmumu, 
ko tieši piemēro dalībvalstu kompetentajām iestādēm, atbilst Iestādes kā dalībvalstu darbību 
veicinātājās un saskaņotājas pienākumiem.

Grozījums Nr. 344
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir izsludināta 
ārkārtas situācija, Iestāde pieņem
atsevišķus lēmumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes veic
nepieciešamos pasākumus, īpašu 
uzmanību pievēršot attiecīgajai ietekmei 
uz dalībvalstu budžetu un ievērojot
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, 
lai novērstu riskus, kas var apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu tirgu 
dalībnieki un kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir izsludināta 
ārkārtas situācija, Iestāde var pieņemt 
lēmumus, kas adresēti visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, pieprasot tām 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir izsludināta 
ārkārtas situācija, Iestāde var pieņemt 
lēmumus, kas adresēti visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, pieprasot tām 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
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prasības. prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

2. Ja ESRK ir pieņēmusi lēmumu saskaņā 
ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar šo 
regulu un 1. panta 2. punktā minētajiem 
tiesību aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, 
kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitāti, Iestāde aktīvi veicina 
un vajadzības gadījumā saskaņo visus 
pasākumus, ko veic attiecīgās dalībvalstu 
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kompetentās uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, 
kas var būtiski apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitāti, Iestāde aktīvi veicina 
un vajadzības gadījumā saskaņo visus 
pasākumus, ko veic attiecīgās dalībvalstu 
kompetentās uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome ik pēc atbilstīga laikposma un 
ne retāk kā reizi mēnesī pārskata saskaņā 
ar 1. punktu pieņemto lēmumu un, tiklīdz 
iespējams, pasludina ārkārtas situācijas 
beigas.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome ik pēc atbilstīga laikposma un 
ne retāk kā reizi mēnesī pārskata saskaņā 
ar 1. punktu pieņemto lēmumu un, tiklīdz 
iespējams, izsludina ārkārtas situācijas 
beigas.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā 
ar EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 
2. punktā minēto Iestādes lēmumu, 
gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši 
piemērojamas finanšu tirgu dalībniekiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu kādam 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā 
minēto Iestādes lēmumu, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā minēto 
Iestādes lēmumu, Iestāde saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem pieņem atsevišķu kādam finanšu 
tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, 
pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu stabilitāti ES vienotajā tirgū, nedrīkst ierobežot ārkārtas situācijās finanšu 
iestādēm tieši piemērojamo tiesību aktu darbības jomu.

Grozījums Nr. 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 3. punktu pieņemtie lēmumi 
ir noteicošie attiecībā uz kompetento 
iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem 
par to pašu jautājumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem 
attiecas saskaņā ar 2. vai 3. punktu 
pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 356
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 2. vai 3. punktu pieņemtie 
lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 2. vai 3. punktu pieņemtie 
lēmumi, atbilst šiem lēmumiem. 
Neatbilstību kompetentās iestādes 
rakstiski pamato ESRK un Iestādei.

Or. en

Pamatojums

„Ievēro vai paskaidro” princips sniegtu kompetentajām dalībvalstu iestādēm stimulu ievērot 
Iestāžu lēmumus, kuru mērķis ir novērst iespējamas ārkārtas situācijas.
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Grozījums Nr. 357
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ESRK ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, ESRK pēc Iestādes, 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas 
pieprasījuma to regulāri pārskata un 
vajadzības gadījumā izsludina ārkārtas 
situācijas beigas.  

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 10. pantam izsludinātās ārkārtas situācijas cieši jāuzrauga. Turklāt ESRK jābūt 
tiesīgai izsludināt ārkārtas situācijas beigas.  

Grozījums Nr. 358
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija savu lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar 1. punktu, var atsaukt pēc 
Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
ieteikuma vai pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

ESRK ir vispiemērotākā struktūra, kas var izsludināt ārkārtas situācijas beigas. Parlamentam 
un Padomei vajadzētu būt tiesīgām pieprasīt krīzes perioda izsludināšanas beigas. Tomēr, 
ņemot vērā, ka, novērtējot, vai ārkārtas situācija ir beigusies, ir nepieciešama plaša rīcības 
brīvība, saskaņā ar Līgumu tiesībām juridiskajai personai, kas atceļ Komisijas lēmumu, ir 
jābūt Komisijai un tai ir jābūt zināmai rīcības brīvībai šī lēmuma pieņemšanā.
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Grozījums Nr. 359
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija regulāri un pēc Eiropas 
uzraudzības iestādes, ESRK vai Padomes 
pieprasījuma  pārskata šo lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Tiek ieteikts arī Eiropas uzraudzības iestādei piešķirt pilnvaras noteikt ārkārtas situācijas 
esību. 

Grozījums Nr. 360
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ja ārkārtas situācijas dēļ ir nepieciešama 
tūlītēja darbība un nav iespējams gaidīt 
ESRK lēmumu, Iestāde var pieņemt 
lēmumus, kuri ir vispārēji un tieši 
piemērojami finanšu tirgu dalībniekiem. 
Par šiem ārkārtas pasākumiem 
nekavējoties jāpaziņo ESRK. Ja ESRK 
15 dienu laikā neapstiprina ārkārtas 
situāciju, šie pasākumi zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos pasākumi jāveic ļoti īsā laikā, un šādās situācijās būtu grūti sagaidīt ESRK 
pilna lēmumu pieņemšanas procesa beigas. Tāpēc būtu lietderīgi ļaut Eiropas uzraudzības 
iestādēm pieņemt ārkārtas lēmumus ar nosacījumu, ka tie tiek nekavējoties paziņoti ESRK un 
tie nedarbojas ilgāk par divām nedēļām vai pēc tam, kad ESRK ir apstiprinājusi ārkārtas 
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situācijas statusu. 

Grozījums Nr. 361
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, un galīgo atbildību neuztic 
grupas uzraudzītājam, Iestāde pēc savas 
iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var uzņemties vadošo lomu, lai palīdzētu 
iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 
2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja nozaru tiesību aktos galīgā atbildība jau tiek uzticēta grupas uzraudzītājam, ir svarīgi 
precizēt, ka tā pilnvaras prevalē pār Eiropas uzraudzības iestādes pilnvarām. Ja tas tā 
nebūtu, rastos neskaidrības attiecībā uz nozaru tiesību aktu prioritāti un Eiropas uzraudzības 
iestādes pilnvarām, kuras galu galā izriet no nozaru tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 362
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 

1. Neskarot . pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
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bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma
var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma var 
uzņemties vadošo lomu, lai palīdzētu
iestādēm panākt vienošanos, ievērojot 
valsts intereses un 2. līdz 4. punktā
noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, Iestāde pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var uzņemties vadošo lomu, lai palīdzētu
iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 
2. punktā noteikto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 
2. punktā noteiktie tiesību akti paredz 
vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc vienas 
vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu 
pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt 
vienošanos saskaņā ar 2. punktā noteikto 
procedūru.

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai gadījumos, kas paredzēti
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos, 
Iestāde pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 
2. punktā noteiktie tiesību akti paredz 
vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetento 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc vienas
vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu 
pieprasījuma var palīdzēt iestādēm panākt 
vienošanos saskaņā ar 2. punktā noteikto 
procedūru.

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kas norādītas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos, Iestāde 
pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Grozījums Nr. 366
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem. 

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus, un šis lēmums ir 
saistošs attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm, lai tādējādi nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību un juridisku skaidrību un veicinātu uzticību uzraudzības 
struktūrās, Iestādes lēmumiem par strīdu izšķiršanu jābūt saistošiem iestādēm, kurām tie 
adresāti. ES tiesiskais regulējums neļauj piešķirt Iestādei pilnvaras lemt pēc saviem 
ieskatiem. Tāpēc Iestādes pilnvaras izšķirt strīdus ar uzraudzību saistītos jautājumos nevar 
būt „saskaņā ar” Kopienas tiesību aktiem. Strīdu izšķiršanas pilnvaru mērķim drīzāk 
vajadzētu būt nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem. 
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Grozījums Nr. 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem. 

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus nolūkā nodrošināt 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar 3. punktu pieņemtie 
lēmumi ir noteicošie attiecībā pret valstu 
uzraudzības iestāžu iepriekš pieņemtiem 
lēmumiem par to pašu jautājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepilda Iestādes 

svītrots
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lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
tirgu dalībnieka atbilstību prasībām, kas 
tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 
1. panta 2. punktā noteiktajiem tiesību 
aktiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 370
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde palīdz veicināt efektīvu un 
atbilstīgu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
darbību un veicina Kopienas tiesību aktu 
saskaņotu piemērošanu kolēģijās.

1. Uzraudzības iestāžu kolēģiju sistēma 
var attiekties uz galvenajiem finanšu tirgu 
dalībniekiem, ja tiek ievēroti Eiropas 
Savienības tiesību aktos noteiktie 
nosacījumi. Attiecīgā gadījumā Iestāde 
palīdz veicināt efektīvu un konsekventu 
uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību un 
uzrauga Eiropas Savienības tiesību aktu 
saskaņotu piemērošanu kolēģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde palīdz veicināt efektīvu un 
atbilstīgu uzraudzības iestāžu kolēģiju 

1. Iestāde palīdz veicināt un uzraudzīt
Direktīvā 2006/49/EK un 2009/111/EK
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darbību un veicina Kopienas tiesību aktu 
saskaņotu piemērošanu kolēģijās.

minēto uzraudzības iestāžu kolēģiju 
efektīvu, iedarbīgu un atbilstīgu darbību un 
veicina Eiropas Savienības tiesību aktu 
saskaņotu piemērošanu kolēģijās.

Or. en

Pamatojums

Iestādes uzdevums ir veicināt uzraudzības iestāžu kolēģiju uzraudzības metožu, kā arī ES 
uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvās darbības konsekvenci un saskaņotību, lai tādējādi 
pārrobežu finanšu iestādēm nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Tās uzdevums ir 
arī uzraudzīt kolēģiju darbību, lai atklātu neatbilstību. Tāpēc skaidri jānosaka, ka Iestādei 
jāpieņem attiecīgi tehniski standarti, pamatnostādnes un ieteikumi, kas ir instrumenti Iestādes 
pilnvaru pildīšanai.

Grozījums Nr. 372
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde izstrādā pamatnostādnes un 
ieteikumus, kas tiek pieņemti saskaņā ar 
7. un 8. pantu, lai saskaņotu uzraudzības 
darbības un labāko praksi, ko pieņēmušas 
uzraudzības iestāžu kolēģijas.

Or. en

Pamatojums

Iestādes uzdevums ir veicināt uzraudzības iestāžu kolēģiju uzraudzības metožu, kā arī ES 
uzraudzības iestāžu kolēģiju operatīvās darbības konsekvenci un saskaņotību, lai tādējādi 
pārrobežu finanšu iestādēm nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Tās uzdevums ir 
arī uzraudzīt kolēģiju darbību, lai atklātu neatbilstību. Tāpēc skaidri jānosaka, ka Iestādei 
jāpieņem attiecīgi tehniski standarti, pamatnostādnes un ieteikumi, kas ir instrumenti Iestādes 
pilnvaru pildīšanai.
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Grozījums Nr. 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības 
iestāžu kolēģiju darbā piedalās novērotāja 
statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai 
Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” 
attiecīgo tiesību aktu izpratnē, un pēc 
pieprasījuma tā saņem visu būtisko 
informāciju, ar ko savstarpēji apmainās 
kolēģijās esošās iestādes. 

2. Attiecīgā gadījumā Eiropas interesēs
Iestāde uzraudzības iestāžu kolēģiju darbā 
piedalās novērotāja statusā. Šādas 
līdzdalības nodrošināšanai Iestādi uzskata 
par „kompetento iestādi” attiecīgo tiesību 
aktu izpratnē, un pēc pieprasījuma tā 
saņem visu būtisko informāciju, ar ko 
savstarpēji apmainās kolēģijās esošās 
iestādes. 

Or. en

Grozījums Nr. 374
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības 
iestāžu kolēģiju darbā piedalās novērotāja 
statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai 
Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” 
attiecīgo tiesību aktu izpratnē, un pēc 
pieprasījuma tā saņem visu būtisko 
informāciju, ar ko savstarpēji apmainās 
kolēģijās esošās iestādes. 

2. Attiecīgā gadījumā Iestāde uzraudzības 
iestāžu kolēģiju darbā piedalās novērotāja 
statusā. Šādas līdzdalības nodrošināšanai 
Iestādi uzskata par „kompetento iestādi” 
attiecīgo tiesību aktu izpratnē, un tā saņem 
visu būtisko informāciju, ar ko savstarpēji 
apmainās kolēģijās esošās iestādes. 

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Juridiski saistošiem vidutāja 
pienākumiem jābūt tādiem, kas ļauj 
Iestādei izšķirt dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu strīdus saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru. Ja pārrobežu iestādes 
uzraudzības iestādes nespēj panākt 
vienošanos, Iestādei būtu jābūt 
pilnvarotai pieņemt lēmumus par 
uzraudzību, kas ir tieši piemērojami 
attiecīgajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Juridiski saistošiem vidutāja 
pienākumiem jābūt tādiem, kas ļauj 
jaunajām iestādēm izšķirt dalībvalstu 
uzraudzības iestāžu strīdus saskaņā ar 
11. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāspēj risināt, ievērojot 11. pantā noteikto procedūru, (neatrisinātu) strīdu starp 
divām uzraudzības iestādēm. 
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Grozījums Nr. 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde var izstrādāt tehniskus 
standartus, pamatnostādnes un 
ieteikumus, kas tiek pieņemti atbilstoši 
7. un 8. pantam, lai saskaņotu 
uzraudzības darbības un labāko praksi, ko 
pieņēmušas uzraudzības iestāžu kolēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Iestādes attīstība

Iestāde attīstās atbilstīgi Eiropas un 
starptautiskā līmenī atzītajai labākajai 
praksei. Viens no iespējamajiem darbības 
veidiem var būt jauna Iestādes tiešās 
uzraudzības līmeņa izveidošana. Lai 
izvairītos no starptautiskiem 
traucējumiem un nostiprinātu Eiropas 
finanšu uzraudzības sistēmu, tiešās 
uzraudzības ieviešana rūpīgi jāizvērtē un 
jāapsver, lai pievienotu vērtību lielo 
finanšu iestāžu uzraudzībai, starp kurām 
daudzas pēc būtības ir globālas un 
darbojas ES. Tas jo īpaši attiecas uz 
lielām finanšu iestādēm, kuras piedāvā 
banku vairumtirdzniecības pakalpojumus 
vai citus pakalpojumus, kas var radīt 
sistēmisku risku iekšējam tirgum, kā arī 
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uz šādām sistēmiskām finanšu iestādēm, 
kas definētas un noteiktas starptautiskā 
līmenī. Šo jautājumu vēl jāturpina pētīt 
66. pantā paredzētājā šīs regulas pirmajā 
pārskatīšanā, kurai vajadzētu notikt ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Iestāde attīstās atbilstīgi Eiropas un 
starptautiskā līmenī atzītajai labākajai 
praksei. Viens no iespējamajiem darbības 
veidiem var būt jauna Iestādes tiešās 
uzraudzības līmeņa izveidošana. Lai 
izvairītos no starptautiskiem 
traucējumiem un nostiprinātu Eiropas 
finanšu uzraudzības sistēmu, tiešās 
uzraudzības ieviešana rūpīgi jāizvērtē un 
jāapsver, lai pievienotu vērtību ES 
darbojošos lielo pārrobežu banku un citu 
finanšu iestāžu uzraudzībai. Tas jo īpaši 
attiecas uz pārrobežu bankām, kuras var 
radīt sistēmisku risku iekšējam tirgum, kā 
arī uz citām sistēmiskām finanšu 
iestādēm, kas definētas un noteiktas 
starptautiskā līmenī. Šo jautājumu vēl 
jāturpina pētīt 66. pantā paredzētājā šīs 
regulas pirmajā pārskatīšanā, kurai 
vajadzētu notikt ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
tās stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jaunā Eiropas uzraudzības sistēma ir jāuzrauga un jāvērtē, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
finanšu iestādēm, kuras var radīt sistēmisku risku iekšējam tirgum. Analīze būtu jāveic ne 
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vēlāk kā pēc trim gadiem.

Grozījums Nr. 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzība

Dalībvalstu iestādes veic ES mēroga 
finanšu iestāžu piesardzīgu uzraudzību.
Iestāde sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko 
risku komiteju un kompetentajām 
iestādēm izstrādā informācijas sniegšanas 
paraugu nozīmīgām iestādēm, lai 
nodrošinātu to sistēmiskā riska 
pārdomātu pārvaldību.
Lai palīdzētu aizsargāt Eiropas 
noguldītājus, Iestāde veicinās labāku 
sadarbību starp noguldījumu garantijas 
shēmām, kas darbojas Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 
divpusēju nolīgumu, var deleģēt 
uzdevumus un pienākumus citai 
kompetentai iestādei uzraudzības 
nodrošināšanai. 

1. Dalībvalstis ļauj kompetentām iestādēm
deleģēt uzdevumus un pienākumus citai 
kompetentai iestādei, noslēdzot divpusēju 
nolīgumu, uz ko attiecas šajā pantā 
izklāstītie nosacījumi. Dalībvalstis var 
izstrādāt īpašu kārtību, kas jāievēro, pirms 
to kompetentās iestādes slēdz šādus 
nolīgumus, un ierobežot deleģējuma 
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darbības jomu, to attiecinot tikai uz to, kas 
ir nepieciešams pārrobežu finanšu iestāžu 
un grupu efektīvai uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 
divpusēju nolīgumu, var deleģēt 
uzdevumus un pienākumus citai 
kompetentai iestādei uzraudzības
nodrošināšanai. 

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 
to starpā noslēgtiem nolīgumiem, var 
deleģēt uzdevumus un pienākumus citai 
kompetentai uzraudzības iestādei. 

Or. en

Grozījums Nr. 383
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, 
nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko 
var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot 
labāko praksi. 

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, 
nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko 
var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot 
labāko praksi, kā arī sagatavojot 
piemērotus daudzpusējus satvarus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 384
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu kompetento iestāžu starpā, 
nosakot tos uzdevumus un pienākumus, ko 
var deleģēt vai kopīgi izpildīt, un veicinot 
labāko praksi. 

2. Iestāde stimulē un veicina uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu kompetento iestāžu 
starpā, nosakot tos uzdevumus un 
pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi 
izpildīt, un veicinot labāko praksi. 

Or. en

Grozījums Nr. 385
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākumu deleģēšana nozīmē 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteikto pilnvaru pārdali. Uz procedūru, 
izpildi, kā arī administratīvo un juridisko 
uzraudzību saistībā ar deleģētajām 
pilnvarām attiecas deleģējošās iestādes 
tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
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delegation of responsibilities.

Grozījums Nr. 386
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde atbilstīgi publicē visus kompetento 
iestāžu noslēgtos deleģēšanas nolīgumus, 
lai pienācīgi informētu visas iesaistītās 
personas. 

Iestāde atbilstīgi publicē visus kompetento 
iestāžu noslēgtos deleģēšanas nolīgumus, 
lai pienācīgi informētu visas iesaistītās 
personas. Šajos nolīgumos min iesaistīto 
kompetento iestāžu attiecīgās pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde var uzticēt dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm 12.a pantā 
minēto ES mēroga finanšu iestāžu 
piesardzīgas uzraudzības uzdevumus un 
pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalsta labākās prakses veidošanos, 
tostarp efektīvu un konstruktīvu dialogu 
starp dalībvalstu iestādēm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, arī 
patērētājiem un nozares darbinieku 
pārstāvju apvienībām, kas veido kopēju 
uzraudzības kultūru; 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu līmeņa uzraudzības iestādes var gūt lielu labumu no attiecīgo ieinteresēto 
personu, piemēram, darbinieku un patērētāju, iesaistīšanas to darbā. Nozarē nodarbinātās 
personas var sniegt nozīmīgas zināšanas par uzņēmumu patiesajām uzņēmējdarbības 
metodēm — atalgojuma struktūrām, stimulu sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un par 
šo metožu ietekmi uz uzņēmuma riska profilu.

Grozījums Nr. 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) nodrošina, ka iestādes ņem vērā 
darbinieku sniegto informāciju par 
uzņēmumu uzņēmējdarbības metodēm 
attiecībā uz atalgojuma struktūrām, 
stimuliem, prasmēm un darba apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu līmeņa uzraudzības iestādes var gūt lielu labumu no attiecīgo ieinteresēto 
personu, piemēram, darbinieku un patērētāju, iesaistīšanas to darbā. Nozarē nodarbinātās 
personas var sniegt nozīmīgas zināšanas par uzņēmumu patiesajām uzņēmējdarbības 
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metodēm — atalgojuma struktūrām, stimulu sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un par 
šo metožu ietekmi uz uzņēmuma riska profilu.

Grozījums Nr. 390
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas standartu, izstrādi;

c) sniedz attiecīgajām Eiropas un 
starptautiskajām iestādēm padomus, lai 
palīdzētu veicināt kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas un grāmatvedības standartu, 
izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Eiropas uzraudzības iestādei jāsniedz padomi Eiropas un starptautiskajiem standartu 
izstrādātājiem gadījumos, kad nepieciešama starptautisko standartu saskaņošana, tomēr tā 
nedrīkst tieši iesaistīties jaunu standartu izstrādē, ja šis uzdevums jau uzticēts Eiropas vai 
starptautiskai iestādei.

Grozījums Nr. 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas standartu, izstrādi;

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp 
grāmatvedības un ziņojumu iesniegšanas 
standartu, izstrādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas standartu, izstrādi;

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas un grāmatvedības standartu, 
izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu līmeņa uzraudzības iestādes var gūt lielu labumu no attiecīgo ieinteresēto 
personu, piemēram, darbinieku un patērētāju, iesaistīšanas to darbā. Nozarē nodarbinātās 
personas var sniegt nozīmīgas zināšanas par uzņēmumu patiesajām uzņēmējdarbības 
metodēm — atalgojuma struktūrām, stimulu sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un par 
šo metožu ietekmi uz uzņēmuma riska profilu.

Grozījums Nr. 393
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārskata Komisijas pieņemto attiecīgo 
tehnisko standartu, Iestādes sniegto 
pamatnostādņu un ieteikumu piemērošanu 
un vajadzības gadījumā ierosina 
grozījumus;

d) pārskata Komisijas pieņemto vai 
atbalstīto attiecīgo standartu, Iestādes 
sniegto pamatnostādņu un ieteikumu 
piemērošanu un vajadzības gadījumā 
ierosina grozījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 394
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde periodiski veic kompetento 
iestāžu īstenoto pasākumu daļēju vai 
pilnīgu salīdzinošās novērtēšanas analīzi, 
lai uzlabotu uzraudzības rezultātu 
konsekvenci. Šajā nolūkā Iestāde izstrādā 
metodes, kas nodrošina pārskatīto iestāžu 
objektīvu novērtēšanu un salīdzināšanu.

1. Iestāde periodiski organizē un veic 
kompetento iestāžu īstenoto pasākumu 
daļēju vai pilnīgu salīdzinošās 
novērtēšanas analīzi, lai uzlabotu 
uzraudzības rezultātu konsekvenci. Šajā 
nolūkā Iestāde izstrādā metodes, kas 
nodrošina pārskatīto iestāžu objektīvu 
novērtēšanu un salīdzināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompetentās iestādes institucionālo
pasākumu, resursu pārdales un 
darbinieku speciālo zināšanu atbilstība, jo 
īpaši attiecībā uz 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu efektīvu piemērošanu un spēju 
reaģēt uz tirgus norisēm;

a) kompetentās iestādes resursu un 
vadības pasākumu atbilstība, jo īpaši 
attiecībā uz 1. panta 2. punktā minēto 
standartu un tiesību aktu efektīvu 
piemērošanu un spēju reaģēt uz tirgus 
norisēm;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panāktais konverģences līmenis attiecībā b) panāktais konverģences līmenis attiecībā 
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uz Kopienas tiesību aktu un uzraudzības 
prakses, tostarp saskaņā ar 7. un 8. pantu 
pieņemto tehnisko standartu, 
pamatnostādņu un ieteikumu, piemērošanu 
un uzraudzības prakses nodrošinātais 
Kopienas tiesību aktos noteikto mērķu 
sasniegšanas līmenis;

uz Eiropas Savienības tiesību aktu un 
uzraudzības prakses, tostarp saskaņā ar 7. 
un 8. pantu pieņemto reglamentējošo un 
uzraudzības standartu, pamatnostādņu un 
ieteikumu, piemērošanu un uzraudzības 
prakses nodrošinātais Eiropas Savienības
tiesību aktos noteikto mērķu sasniegšanas 
līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde var sniegt ieteikumus iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde var sniegt ieteikumus vai pieņemt 
citus piemērotus pasākumus iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 398
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde var sniegt ieteikumus iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde var izstrādāt pamatnostādnes un
sniegt ieteikumus iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Eiropas uzraudzības iestādei ne tikai jāsniedz specifiski ieteikumi, bet arī jāizstrādā plašākas 
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pamatnostādnes saskaņotu metožu veicināšanai. Tomēr tam jābūt brīvprātīgam procesam, 
ņemot vērā juridiskos šķēršļus, kas neļauj uzspiest saskaņošanu, kas pārsniegtu 7. pantā jau 
paredzēto.

Grozījums Nr. 399
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde publisko salīdzinošo 
novērtēšanu rezultātus un labākās 
prakses, ko var noteikt šajās 
salīdzinošajās novērtēšanās.   

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību, jāpublisko salīdzinošo novērtēšanu rezultāti un labākās prakses, 
ko var noteikt šajās salīdzinošajās novērtēšanās.

Grozījums Nr. 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde veicina saskaņotu Kopienas rīcību, 
cita starpā:

Iestāde veicina saskaņotu Eiropas 
Savienības rīcību, cita starpā:

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) finanšu nestabilitātes un krīzes 
situācijās veicot visus atbilstošos 
pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk un 
automātiski panāktu dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu vienotu 
rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) finanšu nestabilitātes un krīzes 
situācijās veicot visus atbilstošos 
pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu 
attiecīgo kompetento uzraudzības iestāžu 
veikto darbību saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa – 4.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) veicinot dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu veikto 
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darbību saskaņošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2°.daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, 
uzsāk veikt un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par nozīmīgo finanšu tirgu 
dalībnieku noturību pret nelabvēlīgiem 
notikumiem tirgū. Šajā nolūkā Iestāde 
piemērošanai kompetentajās iestādēs 
izstrādā:

Jo īpaši Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, 
uzsāk veikt un koordinē Eiropas 
Savienības mēroga novērtējumus par 
nozīmīgo finanšu tirgu dalībnieku noturību 
pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū un 
par riskiem, ko izraisa finanšu produktu 
īpašības un izplatīšanas procesi.  Šajā 
nolūkā Iestāde piemērošanai kompetentajās 
iestādēs izstrādā:

Or. en

Pamatojums

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Grozījums Nr. 405
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2°.daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, 
uzsāk veikt un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par nozīmīgo finanšu tirgu 

Iestāde savā izvērtējumā iekļauj 
apdrošināšanas un fondēto pensiju tirgu 
ekonomisko analīzi un tirgū iespējamo 
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dalībnieku noturību pret nelabvēlīgiem 
notikumiem tirgū. Šajā nolūkā Iestāde 
piemērošanai kompetentajās iestādēs 
izstrādā:

notikumu ietekmi uz šiem tirgiem. Jo īpaši 
Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, uzsāk veikt 
un koordinē Eiropas Savienības mēroga 
novērtējumus par nozīmīgo finanšu tirgu 
dalībnieku noturību pret nelabvēlīgiem 
notikumiem tirgū. Šajā nolūkā Iestāde 
piemērošanai kompetentajās iestādēs 
izstrādā:

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskās analīzes izmantošana ļaus Eiropas uzraudzības iestādei pieņemt pamatotākus 
lēmumus par savas darbības ietekmi plašākā tirgū un plašāku tirgus procesu ietekmi uz 
Iestādes darbību. Šāds risinājums atbilst dalībvalstu labākajai praksei. 

Grozījums Nr. 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2°.daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vienotas metodes, lai novērtētu 
produkta īpašību un izplatīšanas procesa 
ietekmi uz iestādes finansiālo stāvokli un 
patērētāju aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Grozījums Nr. 407
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi un Eiropas Banku iestādi, Iestāde 
nodrošina pietiekamu starpnozaru 
tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas 
uzraudzības iestādi (apdrošināšana un 
fondētās pensijas) un Eiropas uzraudzības 
iestādi (banku darbība) ar Eiropas 
uzraudzības iestādes (Apvienotās 
konsultatīvā komitejas) starpniecību, 
Iestāde nodrošina pietiekamu starpnozaru 
tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka apvienotajai komitejai ir nozīmīga loma Eiropas uzraudzības iestāžu 
darbību saskaņošanā.

Grozījums Nr. 408
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde pārstāv Eiropas Savienību visos 
starptautiskajos forumos, kas veltīti ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem reglamentēto iestāžu darbības 
regulācijai un uzraudzībai. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes var turpināt 
piedalīties forumos, kas skar valsts 
jautājumus un attiecīgos jautājumus, kuri 
saistīti ar šo iestāžu uzdevumiem un 
pilnvarām, kas noteiktas Eiropas 
Savienības tiesību aktos.

Or. en



PE439.919v01-00 58/87 AM\809369LV.doc

LV

Grozījums Nr. 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Kopienas iestāžu kompetences 
jomas, Iestāde var veidot attiecības ar 
uzraudzības iestādēm no trešām valstīm. 
Tā var slēgt administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Iestāde veido attiecības ar uzraudzības 
iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde veicina Eiropas Savienības 
pārstāvību visos starptautiskajos forumos, 
kas veltīti ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem reglamentēto 
iestāžu darbības regulācijai un 
uzraudzībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 7.a līdz 7.d punktu, lai veiktu šā panta 
otrajā daļā minētos līdzvērtības 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savā pārskatā Iestāde var norādīt 
administratīvos pasākumus un 
līdzvērtības lēmumus, par kuriem panākta 
vienošanās ar starptautiskām 
organizācijām vai pārvaldēm, vai trešām 
valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot dalībvalstu uzraudzības iestāžu 
tiesības, Iestāde var piedalīties visos 
starptautiskajos forumos, kas veltīti ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
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aktiem reglamentēto iestāžu darbības 
regulācijai un uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtējumiem, ko 
veic saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK 
noteikumiem, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai, pamatojoties uz jebkuras kompetentās 
iestādes iesniegumu, vai pieņemt un 
publicēt atzinumu par uzraudzības 
novērtējumu, kas jāveic jebkurai 
dalībvalsts iestādei. Piemēro 20. pantu. 

2. Attiecībā uz apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtējumiem, ko 
veic saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK 
noteikumiem, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai, pamatojoties uz jebkuras kompetentās 
iestādes iesniegumu, var uzraudzīt 
novērtējumus un sniegt norādes par 
racionalizāciju un līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu nodrošināšanu, kā 
arī pieņemt un publicēt atzinumu par 
uzraudzības novērtējumu, kas jāveic 
jebkurai dalībvalsts iestādei. Piemēro 
20. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz 
Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai 
tā varētu veikt šajā regulā noteiktos 
pienākumus.

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz 
Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai 
tā varētu veikt šajā regulā noteiktos 
pienākumus, ar nosacījumu, ka 
informācijas saņēmējam ir likumīga 
piekļuve attiecīgajiem datiem un ka 
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informācijas pieprasījums atbilst attiecīgo 
pienākumu būtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 416
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalsts iestādes
sniedz Iestādei visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu veikt šajā regulā 
noteiktos pienākumus.

1. Pēc Iestādes pieprasījuma dalībvalsts
kompetentās sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju, lai tā varētu 
veikt šajā regulā noteiktos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informācija 
tiktu sniegta regulāri, ar nosacījumu, ka 
kompetentās iestādes rīcībā ir šāda 
informācija. Ja kompetentās iestādes 
neapkopo šādu informāciju, Iestādei būtu 
jāveic pasākumi, kas ļautu veikt šādu 
pieprasījumu, izdarot grozījumus 
attiecīgajās ziņošanas prasībās, kas 
noteiktas 7. panta tehniskajos standartos.

Or. en
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Grozījums Nr. 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informācija 
tiktu sniegta regulāri. Šiem pieprasījumiem 
izmanto vienotu informācijas sniegšanas 
formātu, ko attiecīgā gadījumā aizpilda 
konsolidētā līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja informācija nav pieejama vai 
kompetentās iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var 
adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu tirgu dalībniekiem 
un citām personām. Tā informē iesaistītās 
kompetentās iestādes par šādiem 
pieprasījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja informācija nav pieejama vai 2. Ja informācija nav pieejama vai 
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kompetentās iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var 
adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu tirgu dalībniekiem un 
citām personām. Tā informē iesaistītās 
kompetentās iestādes par šādiem 
pieprasījumiem.

kompetentās iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var 
adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu tirgu dalībniekiem un 
citām personām ar nosacījumu, ka šādas 
informācijas sniegšanas izmaksas ir 
samērīgas ar informācijas būtību. Tā 
informē iesaistītās kompetentās iestādes 
par šādiem pieprasījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalstu iestādes 
palīdz Iestādei iegūt šādu informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 422
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc dalībvalsts uzraudzības iestādes 
pieprasījuma Iestāde sniedz visu vajadzīgo 
informāciju, lai dalībvalsts iestāde varētu 
veikt savus pienākumus, ar nosacījumu, 
ka attiecīgajā dalībvalsts iestādē tiek 
ievēroti atbilstīgi konfidencialitātes 
noteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Informācijas plūsmai starp dalībvalsts iestādi un Eiropas uzraudzības iestādi vajadzētu būt 
divpusējai, proti, dalībvalsts iestādei jābūt tiesīgai pieprasīt informāciju no Eiropas 
uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pēc dalībvalsts uzraudzības iestādes 
pieprasījuma Iestāde sniedz visu vajadzīgo 
informāciju, lai dalībvalsts iestāde varētu 
veikt savus pienākumus, ar nosacījumu, 
ka attiecīgajā dalībvalsts iestādē tiek 
ievēroti atbilstīgi konfidencialitātes 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu.

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu. Iestāde izstrādā atbilstīgu 
protokolu konfidenciālas informācijas 
izpaušanai saistībā ar atsevišķām finanšu 
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iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu.

2. Iestāde cieši sadarbojas ar ESRK. Tā 
regulāri sniedz ESRK jaunāko informāciju, 
kas tai nepieciešama noteikto uzdevumu 
izpildei. Visu ESRK uzdevumu izpildei 
nepieciešamo informāciju, kas netiek 
sniegta pārskata vai apkopojuma veidā, 
Iestāde, pamatojoties uz motivētu 
pieprasījumu, nekavējoties sniedz ESRK 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../… [ESRK] 
[15.] pantu. Iestāde izstrādā atbilstīgu 
protokolu konfidenciālas informācijas 
izpaušanai saistībā ar atsevišķām finanšu 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa.

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa. Ar Ieinteresēto 
personu grupu apspriež visus attiecīgos 
Iestādes lēmumus un darbības. Ja 
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ārkārtas situācijā tūlītēja apspriešanās 
nav iespējama, Ieinteresēto personu 
grupu pēc iespējas drīz informē par 
attiecīgo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa.

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa. Ar Ieinteresēto 
personu grupu apspriež visus attiecīgos 
Iestādes lēmumus un darbības, jo īpaši 
visus lēmumus, ko iesniegusi vai 
pieņēmusi Iestādes Uzraudzības padome.

Or. en

Pamatojums

Regulas 22. pantā nav precizēti grupas konsultatīvie pienākumi. Nedrīkst pieļaut EVRK 
Tirgus dalībnieku konsultatīvās grupas pašreizējo praksi, jo ar šo grupu netiek apspriesti visi 
galvenie komitejas lēmumi.

Grozījums Nr. 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 

1. Lai palīdzētu veicināt apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Vērtspapīru un tirgu nozares 
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ieinteresēto personu grupa. ieinteresēto personu grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri pārstāv 
ES finanšu tirgu dalībniekus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus, ieguldītājus 
un finanšu pakalpojumu lietotājus. 
Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir vismaz 10 patērētāju un 
lietotāju, piemēram, ieguldītāju, pārstāvji, 
5 darbinieku pārstāvji, 5 neatkarīgi 
augsta līmeņa akadēmiķi un ne vairāk kā 
10 pārstāvji no uzraudzīto iestāžu 
organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi. Ne vairāk ka 
15 locekļi pārstāv finanšu tirgu 
dalībniekus. Vismaz pieci locekļi pārstāv
mazos un vidējos uzņēmumus, darbiniekus 
(piemēram, arodbiedrības) un patērētājus, 
ieguldītājus un finanšu pakalpojumu 
lietotājus. Vismaz pieci locekļi ir 
neatkarīgi augsta līmeņa akadēmiķi.
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Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina nozares pārstāvju pienācīga pārstāvība, ņemot vērā, ka atsevišķas ieinteresēto 
personu sniegtās konsultācijas varētu būt sarežģītas un raksturīgas tikai konkrētajai nozarei. 
Tomēr nozares pārstāvji nedrīkst būt vairāk nekā puse no grupas locekļu skaita, un jābūt 
pārstāvētiem arī akadēmiķiem, lai sniegtu objektīvu papildu slēdzienu.

Grozījums Nr. 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri pārstāv 
ES finanšu tirgu dalībniekus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus, ieguldītājus 
un finanšu pakalpojumu lietotājus. Grupā 
nevienai ieinteresēto personu pārstāvju 
apakšgrupai nav vispārējs vairākums. 
Katrā ieinteresēto personu apakšgrupā ir 
vienāds skaits pārstāvju. Vismaz piecas 
vietas ieinteresēto personu grupā ir 
paredzētas patērētāju pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „proporcionāli pārstāv” nav skaidrs. Stāvoklim saistībā ar ieinteresēto personu 
pārstāvību ieinteresēto personu grupā nevajadzētu būt līdzīgam stāvoklim vairākumā agrāk 
un šobrīd darbojošos EK ieinteresēto personu un ekspertu grupu, kur nozares pārstāvju skaits 
ievērojami pārsniedz citu ieinteresēto personu skaitu. Tāpēc katrā ieinteresēto personu 
apakšgrupā jābūt vienādam skaitam pārstāvju. Jānodrošina ieinteresēto personu apspriežu 
nepārtrauktība, ko nevarēs panākt, rīkojot divas sanāksmes gadā.
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Grozījums Nr. 432
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Eiropas Savienības
finanšu tirgu dalībniekus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus. Vismaz pieci 
locekļi ir neatkarīgi augsta līmeņa 
akadēmiķi.

Or. en

Pamatojums

Grupa nodrošina atbalstu kompetentajai iestādei, sniedzot tehniskas konsultācijas, un tajā 
jābūt pārstāvētām visām ieinteresētajām personām. Ņemot vērā, ka gan patērētāji, gan 
ieguldītāji ir finanšu pakalpojumu lietotāji, nav nepieciešamības īpaši norādīt šīs grupas. 
Darbiniekus uzraudzības pasākumi neietekmē.

Grozījums Nr. 433
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv ES finanšu tirgu 
dalībniekus un finanšu pakalpojumu 
lietotājus. Vismaz pieci locekļi ir 
neatkarīgi augsta līmeņa akadēmiķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv ES finanšu tirgu 
dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus. Grupā nevienai 
ieinteresētajai personai nav augstāks 
stāvoklis kā pārējām personām.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina visādā ziņā pienācīga un taisnīga ieinteresēto personu grupas darbība. 
Jāprecizē formulējums „proporcionāli pārstāv”. Jānodrošina ieinteresēto personu apspriežu 
nepārtrauktība, ko nevarēs panākt, rīkojot divas sanāksmes gadā. 

Grozījums Nr. 435
Thijs Berman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv ES finanšu tirgu 
dalībniekus, arodbiedrību pārstāvjus, kā 
arī patērētāju organizāciju pārstāvjus, 
ieguldītājus un finanšu pakalpojumu
lietotājus.

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrības un patērētāju organizācijas ir organizētas darbinieku un patērētāju pārstāvju 
apvienības. Ņemot vērā viņu dziļās zināšanas par starpnozaru darbībām, viņi vislabāk spēj 
aizstāvēt darbinieku un patērētāju intereses Ieinteresēto personu grupā.



AM\809369LV.doc 71/87 PE439.919v01-00

LV

Grozījums Nr. 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2.  Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupā ir 30 locekļi, 
kuri proporcionāli pārstāv Eiropas 
Savienības finanšu tirgu dalībniekus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus, ieguldītājus 
un finanšu pakalpojumu lietotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupa var izveidot darba grupas 
tehniskiem jautājumiem, kurās var iecelt 
papildu ekspertus, lai tādējādi 
nodrošinātu nepieciešamo tehnisko 
zināšanu pieejamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vismaz pieci locekļi ir neatkarīgi augsta 
līmeņa akadēmiķi.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Profesionālos tirgus dalībnieku, tostarp to 
darbiniekus, pārstāv ne vairāk kā 
15 locekļi. No tiem vismaz pieci locekļi 
pārstāv darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā divas
reizes gadā.

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā četras
reizes gadā.

Or. en
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Pamatojums

Formulējums „proporcionāli pārstāv” nav skaidrs. Stāvoklim saistībā ar ieinteresēto personu 
pārstāvību ieinteresēto personu grupā nevajadzētu būt līdzīgam stāvoklim vairākumā agrāk 
un šobrīd darbojošos EK ieinteresēto personu un ekspertu grupu, kur nozares pārstāvju skaits 
ievērojami pārsniedz citu ieinteresēto personu skaitu. Tāpēc katrā ieinteresēto personu 
apakšgrupā jābūt vienādam skaitam pārstāvju. Jānodrošina ieinteresēto personu apspriežu 
nepārtrauktība, ko nevarēs panākt, rīkojot divas sanāksmes gadā.

Grozījums Nr. 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā divas
reizes gadā.

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā četras
reizes gadā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina visādā ziņā pienācīga un taisnīga ieinteresēto personu grupas darbība. 
Jāprecizē formulējums „proporcionāli pārstāv”. Jānodrošina ieinteresēto personu apspriežu 
nepārtrauktība, ko nevarēs panākt, rīkojot divas sanāksmes gadā. 

Grozījums Nr. 442
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā divas
reizes gadā.

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā četras
reizes gadā.

Or. en
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Grozījums Nr. 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas ne retāk kā divas 
reizes gadā.

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa tiekas reizi ceturksnī.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Gianni Pittella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļus ieceļ Iestādes 
Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
attiecīgo ieinteresēto pušu ierosinājumiem.

3. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļus ieceļ Iestādes 
Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
attiecīgo ieinteresēto pušu ierosinājumiem.
Ieinteresētās personas tiek efektīvi 
iesaistītas savu pārstāvju atlasē.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka Ieinteresēto personu grupa darbojas tā, lai praksē visiem tās locekļiem ir 
vienādas tiesības un iespējas piedalīties darbā. Tas nozīmē, ka ieinteresēto personu 
pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz savu pārstāvības organizāciju līdzekļiem, jo tādējādi dažādo 
pārstāvju veicamā darba kvantitāte un kvalitāte būs ļoti nelīdzsvarota. Tas attiecas uz 
nozares darbinieku, patērētāju, MVU un citu struktūru pārstāvjiem. 
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Grozījums Nr. 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome 
pēc iespējas nodrošina atbilstīgu 
ģeogrāfisko līdzsvaru un ieinteresēto 
personu pārstāvību Kopienā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 446
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome 
pēc iespējas nodrošina atbilstīgu 
ģeogrāfisko līdzsvaru un ieinteresēto 
personu pārstāvību Kopienā.

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome 
nodrošina, ka visi locekļi, kuri nepārstāv 
profesionālus tirgus dalībnieku vai to 
darbiniekus, dara zināmus visus 
iespējamos interešu konfliktus. Tā arī pēc 
iespējas nodrošina atbilstīgu ģeogrāfisko 
līdzsvaru un ieinteresēto personu 
pārstāvību Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka Ieinteresēto personu grupa darbojas tā, lai praksē visiem tās locekļiem ir 
vienādas tiesības un iespējas piedalīties darbā. Tas nozīmē, ka ieinteresēto personu 
pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz savu pārstāvības organizāciju līdzekļiem, jo tādējādi dažādo 
pārstāvju veicamā darba kvantitāte un kvalitāte būs ļoti nelīdzsvarota. Tas attiecas uz 
nozares darbinieku, patērētāju, MVU un citu struktūru pārstāvjiem. 

Piekļuve informācijai ir būtiski svarīga.
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Grozījums Nr. 447
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome 
pēc iespējas nodrošina atbilstīgu 
ģeogrāfisko līdzsvaru un ieinteresēto 
personu pārstāvību Kopienā.

Pieņemot lēmumu, Uzraudzības padome 
pēc iespējas nodrošina atbilstīgu 
ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru un 
ieinteresēto personu pārstāvību Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu un attiecīgi 
sedz to locekļu ceļa un uzturēšanās 
izdevumus, kā arī izmaksā viņiem dienas 
naudu dalībai pasākumos, kuri bez šiem 
līdzekļiem nespētu piedalīties pasākumos.
No Eiropas budžeta arī jāpiešķir atbilstīgs 
finansējums ekspertu centram, kurā 
profesionāli finanšu pakalpojumu 
regulējuma un uzraudzības eksperti var 
sniegt tehniskas konsultācijas tikai 
pircējus pārstāvošajām ieguldītāju, mazo 
un vidējo uzņēmumu un patērētāju 
organizācijām, lai viņu ieguldījumu 
iekļautu ieinteresēto personu 
padomdevēju grupu darbā.

Or. en
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Grozījums Nr. 449
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupai 
piekļuvi visai informācijai un pienācīgu 
sekretariāta atbalstu. Locekļi, kuriem 
darbība grupā nav amata pienākums, 
saņem pienācīgu atlīdzību par savu 
darbu.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka Ieinteresēto personu grupa darbojas tā, lai praksē visiem tās locekļiem ir 
vienādi apstākļi un iespējas piedalīties darbā. Tas nozīmē, ka ieinteresēto personu 
pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz savu pārstāvības organizāciju līdzekļiem, jo tādējādi dažādo 
pārstāvju veicamā darba kvantitāte un kvalitāte būs ļoti nelīdzsvarota. Tas attiecas uz 
nozares darbinieku, patērētāju, MVU un citu struktūru pārstāvjiem. 

Piekļuve informācijai ir būtiski svarīga.

Grozījums Nr. 450
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiem Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupas locekļiem, 
kuri pārstāv bezpeļņas organizācijas, 
piešķir Budžeta līdzekļus. Šos budžeta 
līdzekļus apstiprina Uzraudzības padome, 
un tie ir pietiekami, lai segtu ar
sagatavošanas sanāksmju organizēšanu 
un apmeklēšanu un ar ārējo pētījumu un 
atzinumu pasūtīšanu saistītās izmaksas.
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Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka Ieinteresēto personu grupa darbojas tā, lai praksē visiem tās locekļiem ir 
vienādas tiesības un iespējas piedalīties darbā. Tas nozīmē, ka ieinteresēto personu 
pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz savu pārstāvības organizāciju līdzekļiem, jo tādējādi dažādo 
pārstāvju veicamā darba kvantitāte un kvalitāte būs ļoti nelīdzsvarota. Tas attiecas uz 
nozares darbinieku, patērētāju, MVU un citu struktūru pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiem Ieinteresēto personu grupas 
locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas 
organizācijas, nosaka pienācīgu 
finansiālo atlīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiem ieinteresēto personu grupas 
locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas 
organizācijas, nosaka pienācīgu 
finansiālo atlīdzību.

Or. en
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Pamatojums

Jānodrošina pienācīga un taisnīga ieinteresēto personu grupas darbība visādā ziņā. 

Jānodrošina, ka Ieinteresēto personu grupa darbojas tā, lai praksē visiem tās locekļiem ir 
vienādas tiesības un iespējas piedalīties darbā. Tas nozīmē, ka ieinteresēto personu 
pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz savu pārstāvības organizāciju līdzekļiem, jo tādējādi dažādo 
pārstāvju veicamā darba kvantitāte un kvalitāte būs ļoti nelīdzsvarota. Tas attiecas uz 
nozares darbinieku, patērētāju, MVU un citu struktūru pārstāvjiem. 

Grozījums Nr. 453
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, pēc kura beigām tiek 
organizēta jauna atlases procedūra.

4. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi, pēc kura beigām tiek organizēta 
jauna atlases procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupas locekļus var iecelt atkārtoti, bet ne 
vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšsēdētāju ieceļ locekļi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Iestādes Ieinteresēto personu grupas neatkarību no Iestādes vadības, grupas 
priekšsēdētāju jāieceļ nevis Iestādes vadībai, bet gan grupas locekļiem.

Grozījums Nr. 456
Thijs Berman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai Ieinteresēto personu grupa varētu 
pildīt savus konsultēšanas pienākumus, 
Iestāde tai sniedz visu vajadzīgo 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupa ir pilnībā atkarīga no Iestādes sniegtās informācijas. Ja Iestāde 
lūdz konsultāciju, tai jāatvieglo Ieinteresēto personu grupas piekļuve attiecīgajai 
informācijai.
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Grozījums Nr. 457
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem, tostarp saistībā ar kopīgas 
nostājas panākšanu ar Eiropas 
uzraudzības iestādi (banku darbība) un 
Eiropas uzraudzības iestādi 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), kā 
to paredz 42. pants, īpašu uzmanību 
pievēršot 7. un 8. pantā noteiktajiem 
Iestādes uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupai arī jābūt iespējai vajadzības gadījumā piedalīties lēmumu 
pieņemšanā saistībā ar finanšu konglomerātiem, ja attiecīgais konglomerāts darbojas banku 
jomā vai tam ir citi uzdevumi, ko veic Eiropas uzraudzības iestāde, tomēr galvenā uzmanība 
jāvelta 7.  un 8. pantā noteiktajiem uzdevumiem.

Grozījums Nr. 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa sniedz atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem. Ja Ieinteresēto personu 
grupa sniedz atzinumus un konsultācijas, 
jādara zināmi visi Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupas 
locekļu interešu konflikti.
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Or. en

Grozījums Nr. 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. līdz 19. pantā
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Grozījums Nr. 460
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. līdz 19. pantā
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.
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Pamatojums

Jānodrošina, ka ar Ieinteresēto personu grupu tiek pienācīgi apspriesti visi jautājumi, kuri 
attiecas uz ieinteresētajām personām. Ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu 
jāapspriež 7. līdz 19. pantā noteikto uzdevumu plašāks klāsts. 

Ja darba kārtību noteiks Iestāde, tā, iespējams, noslogos Ieinteresēto personu grupu ar 
ziņojumiem, kuri nav svarīgi.

Tā kā ieinteresēto personu grupas pārstāv dažādas struktūras, tām ir dažādas intereses un 
viedokļi. Patērētājiem un citiem lietotājiem jāļauj izteikt savu viedokli, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas vairākuma viedoklis. 

Grozījums Nr. 461
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8., 9. un 
10. pantā noteiktajiem Iestādes 
uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa izlemj jautājumus saistībā 
ar konsultācijām, kā arī tai ir iespēja 
ietekmēt sanāksmju darba kārtību. Visiem 
grupas pārstāvjiem ir iespēja piedalīties 
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izlemšanā. Galīgo lēmumu par 
ierosinātajiem darba kārtības 
jautājumiem pieņem Vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, un 
katrai ieinteresēto personu apakšgrupai ir 
tiesības darba kārtībā iekļaut savus 
ierosinātos jautājumus. Katra ieinteresēto 
personu apakšgrupa ir tiesīga sniegt 
Iestādei savus atzinumus un 
konsultācijas, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas 
vairākuma viedoklis.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Ieinteresēto personu grupu pārstāv dažādas struktūras, tām ir dažādas intereses un 
viedokļi. Patērētājiem un citiem lietotājiem jāļauj izteikt savu viedokli, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas vairākuma viedoklis. Ja šīs ieinteresēto personu 
tiesības netiek nodrošinātas, var tikt paralizēts viss grupas darbs.

Grozījums Nr. 463
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu grupa izlemj 
jautājumus saistībā ar konsultācijām, kā 
arī tai ir iespēja ietekmēt sanāksmju 
darba kārtību. Visiem grupas pārstāvjiem 
ir iespēja piedalīties izlemšanā. Galīgo 
lēmumu par ierosinātajiem darba kārtības 
jautājumiem pieņem ieinteresēto personu 
grupa, un katrai ieinteresēto personu 
apakšgrupai ir tiesības darba kārtībā 
iekļaut savus ierosinātos jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka ar Ieinteresēto personu grupu tiek pienācīgi apspriesti visi jautājumi, kuri 
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attiecas uz ieinteresētajām personām. Ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu 
jāapspriež 7. līdz 19. pantā noteikto uzdevumu plašāks klāsts. 

Ja darba kārtību noteiks Iestāde, tā, iespējams, noslogos Ieinteresēto personu grupu ar 
ziņojumiem, kuri nav svarīgi.

Tā kā ieinteresēto personu grupas pārstāv dažādas struktūras, tām ir dažādas intereses un 
viedokļi. Patērētājiem un citiem lietotājiem jāļauj izteikt savu viedokli, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas vairākuma viedoklis. 

Grozījums Nr. 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu grupa izlemj 
jautājumus saistībā ar konsultācijām, kā 
arī tā lemj par sanāksmju darba kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra ieinteresēto personu apakšgrupa ir 
tiesīga sniegt Iestādei savus atzinumus un 
konsultācijas, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas 
vairākuma viedoklis.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka ar Ieinteresēto personu grupu tiek pienācīgi apspriesti visi jautājumi, kuri 
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attiecas uz ieinteresētajām personām. Ar Banku nozares ieinteresēto personu grupu 
jāapspriež 7. līdz 19. pantā noteikto uzdevumu plašāks klāsts. 

Ja darba kārtību noteiks Iestāde, tā, iespējams, noslogos Ieinteresēto personu grupu ar 
ziņojumiem, kuri nav svarīgi.

Tā kā ieinteresēto personu grupas pārstāv dažādas struktūras, tām ir dažādas intereses un 
viedokļi. Patērētājiem un citiem lietotājiem jāļauj izteikt savu viedokli, kam nav obligāti 
jāatspoguļo Ieinteresēto personu grupas vairākuma viedoklis. 

Grozījums Nr. 466
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

6. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu, 
par ko vienojušās divas trešdaļas locekļu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Ieinteresēto personu grupas viedokļi varētu būt visai atšķirīgi, ir būtiski jau iesākumā 
noteikt stingru reglamentu. To vislabāk panākt, ja šo reglamentu atbalsta vismaz divas 
trešdaļas locekļu. Šāda kārtība arī neļaus vienas ieinteresēto personu grupas pārstāvjiem 
dominēt lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

6. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu un 
ieceļ priekšsēdētāju no tās locekļu vidus.
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Or. en


