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Grozījums Nr. 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) veicinot informācijas apmaiņu starp 
valstu uzraudzības iestādēm;

1) veicinot informācijas apmaiņu starp 
valstu uzraudzības iestādēm, pienācīgi 
ievērojot informācijas konfidencialitāti;

Or. de

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība tam, lai visās ar informācijas apmaiņu saistītajās situācijās saglabātu 
informācijas konfidencialitāti. Tas ir būtiski, lai novērstu traucējumus tirgū un aizsargātu 
iesaistītos uzņēmumus. 

Grozījums Nr. 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) nosakot informācijas jomu un izvērtējot 
tādas informācijas uzticamību, kurai būtu 
jābūt pieejamai visām iesaistītajām valstu 
uzraudzības iestādēm;

2) nosakot informācijas jomu un izvērtējot 
tādas informācijas uzticamību, kurai būtu 
jābūt pieejamai visām iesaistītajām valstu 
uzraudzības iestādēm, pienācīgi ievērojot 
informācijas konfidencialitāti;

Or. de

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība tam, lai visās ar informācijas apmaiņu saistītajās situācijās saglabātu 
informācijas konfidencialitāti. Tas ir būtiski, lai novērstu traucējumus tirgū un aizsargātu 
iesaistītos uzņēmumus. 
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Grozījums Nr. 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) finanšu nestabilitātes un krīzes 
situācijās veicot visus atbilstīgos 
pasākumus, lai panāktu attiecīgo 
kompetento valsts uzraudzības iestāžu pēc 
iespējas drīzu un automātisku kopīgu 
reaģēšanu;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) finanšu nestabilitātes un krīzes 
situācijās veicot visus atbilstīgos 
pasākumus, lai veicinātu attiecīgo 
kompetento valsts uzraudzības iestāžu 
darbību koordinēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. daļa – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) rīkojoties kā centrālā to iestāžu 
regulatīvo ziņojumu saņēmēja, kuras 
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darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Pēc ziņojumu saņemšanas Iestāde 
apmainās ar informāciju ar 
kompetentajām valsts iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Daudzos gadījumos EBI noteiks tehniskos standartus, lai īstenotu kapitāla veidošanas un 
citus noteikumus (sk. „Omnibus” direktīvu). Lai nodrošinātu, ka visi regulatori savā darbā 
izmanto vienu un to pašu faktu apkopojumu, un lai krīzes situācijās panāktu raitāku 
koordinēšanu, EBI jākļūst par centrālo regulatīvo ziņojumu saņēmēju, līdz ar to arī novēršot 
pašreizējo dubultdarbu, kas rodas, iesniedzot ziņojumus dalībvalstu līmenī. 

Grozījums Nr. 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jo īpaši Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, 
ierosina un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par finanšu iestāžu noturību 
pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū un 
par finanšu produktu īpašību un 
izplatīšanas procesu radīto 
apdraudējumu. 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”.
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Grozījums Nr. 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vienotas metodes, kas ļauj novērtēt 
attiecīgā produkta īpašību un izplatīšanas 
procesu 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”.

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

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas Banku
iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi, Iestāde nodrošina pietiekamu 
starpnozaru tendenču, risku un 
apdraudējumu pārskatu.

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas 
uzraudzības iestādi (banku darbība), 
Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri un 
tirgi) un Eiropas uzraudzības iestādi 
(Apvienotā komiteja), Iestāde nodrošina 
pietiekamu starpnozaru tendenču, risku un 
apdraudējumu pārskatu.

Or. en
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Grozījums Nr. 392
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 
regulējumam un uzraudzībai. Valstu 
kompetentās iestādes var turpināt 
piedalīties šādos forumos saistībā ar valsts 
jautājumiem un jautājumiem, kas attiecas 
uz šo iestāžu darbību un pilnvarām, kuras 
noteiktas Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde piedalās Eiropas Savienības 
pārstāvēšanā visos starptautiskajos 
forumos, kas veltīti ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem reglamentēto 
iestāžu darbības regulējumam un 
uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par 
līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo 
valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem.

Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par 
līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo 
valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. Komisija saskaņā ar 7.a līdz 
7.d pantu pieņem deleģētus aktus, lai 
veiktu šajā pantā minētos līdzvērtības 
novērtējumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 397
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 valsts 
uzraudzības iestādes iesniegumu, var
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 valsts 
uzraudzības iestādes iesniegumu, var 
uzraudzīt novērtējumus un sniegt 
norādījumus nolūkā saskaņot un radīt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
pieņemt un publicēt atzinumu par 
uzraudzības novērtējumu, kas jāveic 
jebkurai dalībvalsts iestādei. Piemēro 
20. pantu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iestāde, pamatojoties uz kopīgajām 
pamatnostādnēm, var vadīt Direktīvā 
2007/44/EK noteiktās novērtējuma 
procedūras maiņu. Pēc paziņojuma 
saņemšanas Iestāde saskaņo darbību ar 
attiecīgajām valstu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Grozījums Nr. 399
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Iestādes pieprasījuma valstu
uzraudzības iestādes un citas dalībvalstu
iestādes sniedz Iestādei visu tai 
nepieciešamo informāciju, lai tā varētu 
īstenot šajā regulā noteiktos pienākumus.

1. Pēc Iestādes pieprasījuma dalībvalstu
kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
tai nepieciešamo informāciju, lai tā varētu 
īstenot šajā regulā noteiktos pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

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

Or. en

Grozījums Nr. 401
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 402
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums uzliks finanšu iestādēm divkāršas ziņošanas pienākumu un, iespējams, radīs 
attiecīgo iestāžu lojalitātes krīzi. Valstu uzraudzības iestādēm ir jākļūst par kontaktpunktu. 
Daudzpakāpju ziņošana situāciju neuzlabo, tādēļ jaunajai uzraudzības sistēmai ir jāizmanto 
pašreizējās ziņošanas struktūras.

Grozījums Nr. 403
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Pēc Iestādes pieprasījuma valstu 
uzraudzības iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes palīdz Iestādei iegūt šādu 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums uzliks finanšu iestādēm divkāršas ziņošanas pienākumu un, iespējams, radīs 
attiecīgo iestāžu lojalitātes krīzi. Valstu uzraudzības iestādēm ir jākļūst par kontaktpunktu. 
Daudzpakāpju ziņošana situāciju neuzlabo, tādēļ jaunajai uzraudzības sistēmai ir jāizmanto 
pašreizējās ziņošanas struktūras.

Grozījums Nr. 404
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja informācija nav pieejama vai valstu 
uzraudzības iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var 
adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu iestādēm un citām 
personām, ar nosacījumu, ka izmaksas, ko 
rada šādas informācijas sniegšana 
Iestādei, ir proporcionālas informācijas 
specifikai. Tā informē iesaistītās valstu 
uzraudzības iestādes par šādiem 
pieprasījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu iestādēm un citām 
personām. Tā informē iesaistītās valstu 
uzraudzības iestādes par šādiem 
pieprasījumiem.

Or. it

Pamatojums

Pēc iespējas pilnīgāk jāizmanto pašreizējās ziņošanas sistēmas. Lai nepieļautu dubultu darbu 
un nevajadzīgus izdevumus, ir būtiski, cik vien tas iespējams, novērst papildu informācijas
pieprasīšanu dažādos līmeņos.

Grozījums Nr. 406
Kay Swinburne

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. 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
Iestāde maksimāli ņem vērā ESRK 
brīdinājumus un ieteikumus.

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
Iestāde ņem vērā ESRK brīdinājumus un 
ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 

personu grupa

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas

ieinteresēto personu grupas

Or. en

Pamatojums

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

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

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa.

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

Or. en

Grozījums Nr. 411
Sharon Bowles

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 Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa.

1. Iestāde izveido divas ieinteresēto 
personu grupas, proti, Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupu un Papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas nozares ieinteresēto personu
grupu, še turpmāk — Ieinteresēto 
personu grupas, lai nodrošinātu 
apspriešanos ar ieinteresētajām personām 
jomās, kuras ir saistītas ar Iestādes 
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uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 412
Corien Wortmann-Kool

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 Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa.

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un Fondēto pensiju nozares 
ieinteresēto personu grupa. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.
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Grozījums Nr. 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Savienības
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

Vismaz pieci locekļi ir neatkarīgi augsta 
līmeņa akadēmiķi.
Profesionālās tirgus dalībnieku
struktūras, tostarp to darbiniekus, pārstāv 
ne vairāk kā 15 locekļi. No tiem vismaz 
pieci locekļi pārstāv darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupā ir 
30 locekļi, kuri proporcionāli pārstāv 
Eiropas Savienības apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības, kā arī 
patērētājus un apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas pakalpojumu lietotājus. 
Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
nozares ieinteresēto personu grupā ir 
30 locekļi, kuri proporcionāli pārstāv 
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Eiropas Savienības fondēto pensiju 
iestādes, to locekļus un labumguvējus, kā 
arī sponsoru uzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Grozījums Nr. 415
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri
proporcionāli pārstāv Kopienas 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Katrā no Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas un Fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupām ir 
30 locekļi. Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa proporcionāli pārstāv 
Kopienas apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas sabiedrības, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas lietotājus. Fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupa 
proporcionāli pārstāv Eiropas Savienības 
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fondēto pensiju struktūras, to locekļus un 
labumguvējus, kā arī patērētājus un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 416
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi. Ne vairāk kā 
15 locekļi pārstāv apdrošināšanas 
sabiedrības, pārapdrošināšanas 
sabiedrības, apdrošināšanas starpniekus
un pensiju fondus. Vismaz pieci locekļi 
pārstāv pircēju struktūras, darbiniekus 
(piemēram, arodbiedrības), patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus. 
Vismaz pieci locekļi ir neatkarīgi augsta 
līmeņa akadēmiķi.

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.
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Grozījums Nr. 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Savienības
kredītiestādes un noguldījumu sabiedrības, 
to darbiniekus, kā arī patērētājus, banku
pakalpojumu lietotājus un MVU 
pārstāvjus. Vismaz pieci locekļi ir 
neatkarīgi augsta līmeņa akadēmiķi. 
Tirgus dalībniekus pārstāv ne vairāk kā 
10 locekļi. Vismaz 10 locekļus ievēlē MVU 
organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri pārstāv 
ES kredītiestādes un noguldījumu
sabiedrības, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, un apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju
pakalpojumu lietotājus. Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupā ir 
vismaz 10 pārstāvji no patērētāju un 
lietotāju organizācijām, piemēram, 
pensiju fondu pilnvarotie, 5 darbinieku 
pārstāvji, 5 neatkarīgi augsta līmeņa 
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akadēmiķi un ne vairāk kā 10 pārstāvji no 
uzraudzīto iestāžu organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrības un pensiju fondus, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un 
apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju pakalpojumu lietotājus.

2. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv ES apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas sabiedrības un 
pensiju fondus, arodbiedrības un 
sabiedriskās organizācijas, kā arī 
patērētājus un apdrošināšanas pakalpojumu 
lietotājus. Grupā nevienai ieinteresētajai 
personai nav augstāks stāvoklis kā 
pārējām personām. Vismaz pieci locekļi ir 
neatkarīgi zinātnieki.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas sanāksmes notiek ne retāk 

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas sanāksmes notiek ne retāk 
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kā divas reizes gadā. kā četras reizes gadā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 421
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas sanāksmes notiek ne retāk 
kā divas reizes gadā.

Ieinteresēto personu grupu sanāksmes 
notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

Or. en

Pamatojums

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Grozījums Nr. 422
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas sanāksmes notiek ne retāk 
kā divas reizes gadā.

Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas sanāksmes notiek ne retāk 
kā četras reizes gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļus ieceļ Iestādes 
Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
attiecīgo ieinteresēto personu 
ierosinājumiem.

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupas un 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļus ieceļ Iestādes 
Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
attiecīgo ieinteresēto personu 
ierosinājumiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.
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Grozījums Nr. 424
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļus ieceļ Iestādes 
Uzraudzības padome, pamatojoties uz 
attiecīgo ieinteresēto personu 
ierosinājumiem.

3. Ieinteresēto personu grupu locekļus 
ieceļ Iestādes Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz attiecīgo ieinteresēto 
personu ierosinājumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 425
Sharon Bowles

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 līdzsvaru un ieinteresēto 
personu pārstāvību Eiropas Savienībā.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 426
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. 427
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
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 tajos nespētu piedalīties. No 
Eiropas budžeta arī jāpiešķir atbilstīgs 
finansējums ekspertu centram, kurā 
profesionāli finanšu pakalpojumu 
regulējuma un uzraudzības eksperti var 
sniegt tehniskas konsultācijas 
ieguldītājiem, kuri pārstāv pircējus —
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MVU un patērētāju organizācijām, lai 
viņu ieguldījumu iekļautu Ieinteresēto 
personu grupu darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas,
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupai un Fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu. Pienācīgu 
finansiālo kompensāciju izmaksā tiem 
Ieinteresēto personu grupas locekļiem, 
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kuri pārstāv bezpeļņas organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde nodrošina Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai
pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Ieinteresēto personu 
grupām pienācīgu sekretariāta atbalstu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 431
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Budžeta līdzekļus piešķir tiem 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļiem, kuri pārstāv 
bezpeļņas organizācijas. Šos budžeta 
līdzekļus apstiprina Uzraudzības padome, 
un tie ir pietiekami, lai segtu ar 
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sagatavošanas sanāksmju organizēšanu 
un apmeklēšanu un ar ārējo pētījumu un 
atzinumu pasūtīšanu saistītās izmaksas.

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.

Grozījums Nr. 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pienācīgu finansiālo kompensāciju 
izmaksā tiem Ieinteresēto personu grupas 
locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 
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Grozījums Nr. 433
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, pēc kura beigām tiek 
organizēta jauna atlases procedūra.

4. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupas un 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, pēc kura beigām tiek 
organizēta jauna atlases procedūra.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 434
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, pēc kura beigām tiek 
organizēta jauna atlases procedūra.

4. Ieinteresēto personu grupu locekļu 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, pēc kura 
beigām tiek organizēta jauna atlases 
procedūra.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 435
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, pēc kura beigām tiek 
organizēta jauna atlases procedūra.

4. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas locekļu pilnvaru termiņš ir 
pieci gadi, pēc kura beigām tiek organizēta 
jauna atlases procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 436
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

Grozījums Nr. 437
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, 
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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.

Grozījums Nr. 438
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju 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 (vērtspapīri 
un tirgi), kā to paredz 42. pants, īpašu 
uzmanību pievēršot 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupai arī jābūt iespējai pienācīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā 
saistībā ar finanšu konglomerātiem, ja attiecīgais konglomerāts darbojas apdrošināšanas vai 
fondēto pensiju jomā.
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Grozījums Nr. 439
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa sniedz atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem. Dara zināmus visus 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas interešu konfliktus, ja 
Ieinteresēto personu grupa sniedz 
atzinumus un konsultācijas. 

Or. en

Grozījums Nr. 440
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.  Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupa un 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas ieinteresēto personu 
grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.
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Grozījums Nr. 441
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Ieinteresēto personu grupas var sniegt 
atzinumus un konsultācijas Iestādei par 
visiem jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa sniedz atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem, īpašu uzmanību pievēršot 7. 
un 8. pantā noteiktajiem Iestādes 
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uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7. un 8. pantā 
noteiktajiem Iestādes uzdevumiem.

5. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar 7.–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 
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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. 445
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas 
un fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa izlemj jautājumus saistībā 
ar konsultācijām, kā arī tai ir iespēja 
ietekmēt sanāksmju darba kārtību. Visu 
grupu pārstāvjiem ir iespēja piedalīties 
izlemšanā. Galīgo lēmumu par 
ierosinātajiem darba kārtības 
jautājumiem pieņem Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
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 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. Ja šīs ieinteresēto personu 
tiesības netiek nodrošinātas, var tikt paralizēts viss grupas darbs.
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Grozījums Nr. 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 447
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

6. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupa un 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 448
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 6. Ieinteresēto personu grupas pieņem savu 
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fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

reglamentu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 449
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa pieņem savu reglamentu.

6. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju 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.
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Grozījums Nr. 450
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Iestāde publicē Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupas 
atzinumus, ieteikumus un apspriežu 
rezultātus. 

7. Iestāde publicē Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupas un Fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupas 
atzinumus, ieteikumus un apspriežu 
rezultātus. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 451
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Iestāde publicē Apdrošināšanas, 
pārapdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupas
atzinumus, ieteikumus un apspriežu 
rezultātus.

7. Iestāde publicē ieinteresēto personu 
grupu atzinumus, ieteikumus un apspriežu 
rezultātus. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 452
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

1. Iestāde nodrošina, ka apdrošināšanas 
un fondēto pensiju nozare atbilstīgi 
cikliskam plānam savstarpēji analizē 
savas izmaksas un ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
tieši neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 
Attiecīgajā Iestādes lēmumā norāda, ka 
fiskālie pienākumi nav ietekmēti.

Or. en

Pamatojums

EAFPI darbība nekāda gadījumā nedrīkst ietekmēt valsts fiskālos pienākumus. Ierosinātā 
papildinājuma mērķis ir nostiprināt šo principu. Izvirzot šādu nosacījumu EAFPI lēmumam, 
Iestāde katru reizi apsvērs un analizēs, vai tās spriedums neietekmē dalībvalsts fiskālos 
pienākumus.
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Grozījums Nr. 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi būtiskā veidā 
tieši neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 
10. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

Or. en

Pamatojums

Ja, ņemot vērā atsevišķu dalībvalstu problemātiku, ir jāsaglabā 23. pants, tas jāpiemēro tikai 
tad, ja lēmumi tiek pieņemti ārkārtas situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu, kad, visticamāk, 
iesaistīsies dalībvalstis un, iespējams, ar valsts naudu. Nav jānorāda 11. pants, jo 
starpniecība attiektos tikai uz normālām situācijām un uz pastāvīgu uzraudzību.
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Grozījums Nr. 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi tieši neskar 
dalībvalstu fiskālos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāpiešķir saistošas pilnvaras izšķirt dalībvalstu uzraudzības iestāžu strīdus un 
pieņemt ārkārtas lēmumus. Ir jāierobežo dalībvalstu drošības klauzulu izmantošana pret 
Iestādes lēmumiem, un vispārēji jāpiemēro „ievēro vai paskaidro” princips. Drošības 
klauzulas nedrīkst kļūt par iespējamo nepilnību cēloni.

Grozījums Nr. 457
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemts lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus, tā viena mēneša 
laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas 
valsts uzraudzības iestādei var informēt 
Iestādi un Komisiju par to, ka valsts 
uzraudzības iestāde nepildīs lēmumu.

svītrots

Paziņojumā dalībvalsts sniedz 
pamatojumu un skaidri norāda, kā 
lēmums skar tās fiskālos pienākumus.
Šādā gadījumā Iestādes lēmuma izpilde 
tiek apturēta.
Viena mēneša laikā pēc dalībvalsts
paziņojuma saņemšanas Iestāde informē 
dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai 
grozīšanu, vai atcelšanu.
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Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz 
EK līguma 205. pantu, divu mēnešu laikā 
ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums 
paliek spēkā vai tiek atcelts.
Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums 
paliek spēkā, vai ja Padome nepieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā, lēmuma 
izpildes apturēšana tiek nekavējoties 
pārtraukta.

Or. en

Pamatojums

Ja, ņemot vērā atsevišķu dalībvalstu problemātiku, ir jāsaglabā 23. pants, tas jāpiemēro tikai 
tad, ja lēmumi tiek pieņemti ārkārtas situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu, kad, visticamāk, 
iesaistīsies dalībvalstis un, iespējams, ar valsts naudu. Nav jānorāda 11. pants, jo 
starpniecība attiektos tikai uz normālām situācijām un uz pastāvīgu uzraudzību.

Grozījums Nr. 458
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemts lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus, tā viena mēneša laikā 
pēc Iestādes lēmuma paziņošanas valsts 
uzraudzības iestādei var informēt Iestādi 
un Komisiju par to, ka valsts uzraudzības 
iestāde nepildīs lēmumu.

2. Ja dalībvalsts neakceptē saskaņā ar 
11. panta 3. punktu pieņemto lēmumu, jo 
tas skar tās fiskālos pienākumus, tā 
divdesmit darbdienu laikā pēc Iestādes 
lēmuma paziņošanas kompetentajai 
iestādei informē Iestādi, Komisiju un 
Eiropas Parlamentu par to, ka kompetentā 
iestāde nepildīs lēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 459
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemts lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus, tā viena mēneša laikā 
pēc Iestādes lēmuma paziņošanas valsts 
uzraudzības iestādei var informēt Iestādi un 
Komisiju par to, ka valsts uzraudzības 
iestāde nepildīs lēmumu.

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemts lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus, tā divdesmit 
darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma 
paziņošanas valsts uzraudzības iestādei var 
informēt Iestādi un Komisiju par to, ka 
valsts uzraudzības iestāde nepildīs 
lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un skaidri norāda, kā lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus.

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un ietekmes novērtējumu, norādot, cik 
lielā mērā lēmums skar tās fiskālos 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un skaidri norāda, kā lēmums skar tās 

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un ietekmes novērtējumu, norādot, cik 
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fiskālos pienākumus. lielā mērā lēmums skar tās fiskālos 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāpiešķir saistošas pilnvaras izšķirt dalībvalstu uzraudzības iestāžu strīdus un 
pieņemt ārkārtas lēmumus. Ir jāierobežo dalībvalstu drošības klauzulu izmantošana pret 
Iestādes lēmumiem, un vispārēji jāpiemēro „ievēro vai paskaidro” princips. Drošības 
klauzulas nedrīkst kļūt par iespējamo nepilnību cēloni.

Grozījums Nr. 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz 
EK līguma 205. pantu, divu mēnešu laikā 
ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc tam, kad Iestāde saskaņā ar šā punkta 
ceturto daļu ir informējusi attiecīgo 
dalībvalsti, pieņem lēmumu par to, vai 
Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek 
atcelts, pamatojoties uz Padomes locekļu 
kvalificētu balsu vairākumu un neņemot 
vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš 
pārstāv attiecīgo dalībvalsti. Par 
kvalificētu balsu vairākumu, izslēdzot 
attiecīgo dalībvalsti, nosaka vismaz 55 % 
no Padomes locekļu skaita, kas ietver 
vismaz 14 locekļus no dalībvalstīm, kuras 
pārstāv 65 % no Savienības iedzīvotāju 
skaita, izslēdzot attiecīgās dalībvalsts 
iedzīvotājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 463
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz 
EK līguma 205. pantu, divu mēnešu laikā 
ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome kādā no savām 
sanāksmēm un ne vēlāk kā divu mēnešu 
laikā pēc tam, kad Iestāde saskaņā ar šā 
punkta iepriekšējo daļu ir informējusi 
dalībvalsti, ar balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu, divu mēnešu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz Līguma 
205. pantu, divu mēnešu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
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spēkā, Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu, divu mēnešu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

spēkā, Padome, pamatojoties uz Līguma 
205. pantu, divu mēnešu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma galvenais mērķis ir novērst nenoteiktību visos tajos gadījumos, kad Padome 
minētajā divu mēnešu periodā nepieņem nekādu lēmumu. Rīcības trūkums tik svarīgā 
jautājumā kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst dalībvalstij radīt nekādas nelabvēlīgas 
sekas. Tādēļ tiek ierosināts Iestādes apstrīdētā lēmuma izpildi uzskatīt par pārtrauktu, kad 
pagājis divu mēnešu periods, kura laikā lēmums ir jāpieņem Padomei. 

Grozījums Nr. 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums 
paliek spēkā, vai ja Padome nepieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā, lēmuma 
izpildes apturēšana tiek nekavējoties 
pārtraukta. 

Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums 
paliek spēkā, lēmuma izpildes apturēšana 
tiek nekavējoties pārtraukta. 

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma galvenais mērķis ir novērst nenoteiktību visos tajos gadījumos, kad Padome 
minētajā divu mēnešu periodā nepieņem nekādu lēmumu. Rīcības trūkums tik svarīgā 
jautājumā kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst dalībvalstij radīt nekādas nelabvēlīgas 
sekas. Tādēļ tiek ierosināts Iestādes apstrīdētā lēmuma izpildi uzskatīt par pārtrauktu, kad 
pagājis divu mēnešu periods, kura laikā lēmums ir jāpieņem Padomei. 
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Grozījums Nr. 467
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums 
paliek spēkā, vai ja Padome nepieņem 
lēmumu divu mēnešu laikā, lēmuma 
izpildes apturēšana tiek nekavējoties
pārtraukta.

Ja Padome izlemj, ka Iestādes lēmums ir 
jāatceļ, vai ja Padome nepieņem lēmumu 
divu mēnešu laikā, lēmuma izpildes 
apturēšana tiek nekavējoties atcelta.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja divu mēnešu laikā Padome lēmumu 
nepieņem, lēmuma izpildi pārtrauc.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma galvenais mērķis ir novērst nenoteiktību visos tajos gadījumos, kad Padome 
minētajā divu mēnešu periodā nepieņem nekādu lēmumu. Rīcības trūkums tik svarīgā 
jautājumā kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst dalībvalstij radīt nekādas nelabvēlīgas 
sekas. Tādēļ tiek ierosināts Iestādes apstrīdētā lēmuma izpildi uzskatīt par pārtrauktu, kad 
pagājis divu mēnešu periods, kura laikā lēmums ir jāpieņem Padomei. 



AM\809582LV.doc 49/102 PE439.927v01-00

LV

Grozījums Nr. 469
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un skaidri norāda, kā lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus.

Paziņojumā dalībvalsts sniedz pamatojumu 
un skaidri norāda, kā lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus. Šādā gadījumā 
Iestādes lēmuma izpilde tiek apturēta.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu desmit darbdienu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums 
paliek spēkā vai tiek atcelts.

Iestāde atceļ savu lēmumu vai pienācīgi 
paskaidro, kāpēc tas paliek spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jāierobežo klauzulas nesamērīgums, piemērojot „ievēro vai paskaidro” principu, jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas uzraudzības iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr. 471
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome, pamatojoties uz EK līguma Padome, pamatojoties uz Līguma par 
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205. pantu desmit darbdienu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Eiropas Savienību 16. pantu desmit 
darbdienu laikā ar kvalificētu balsu 
vairākumu pieņem lēmumu par to, vai 
Iestādes lēmums paliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu desmit darbdienu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Padome, pamatojoties uz 2. punkta 5. daļu 
desmit darbdienu laikā ar kvalificētu balsu 
vairākumu pieņem lēmumu par to, vai 
Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek 
atcelts.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu desmit darbdienu laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Padome, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienību 16. pantu desmit 
darbdienu laikā ar kvalificētu balsu 
vairākumu pieņem lēmumu par to, vai 
Iestādes lēmums tiek atcelts.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemtie lēmumi ir ļoti īpaši, jo tos pieņem krīzes situācijā. 
Tādēļ, ņemot vērā apstākļus un EAFPI lēmuma profesionālo raksturu, ir pieļaujami stingrāki 
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noteikumi par šāda lēmuma atcelšanu. Jāpatur prātā arī tas, ka šādus lēmumus drīkstēs 
pieņemt tikai pēc tam, kad būs noteikta ārkārtas situācijas esība. 

Grozījums Nr. 474
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Padome nepieņem lēmumu desmit 
darbdienu laikā, tiek uzskatīts, ka Iestādes 
lēmums paliek spēkā.

Ja Padome nepieņem lēmumu desmit 
darbdienu laikā, tiek uzskatīts, ka Iestādes 
lēmums ir jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu 
pieņemtos lēmumus publicē, un tajos 
norāda iesaistītās valstu uzraudzības 
iestādes vai finanšu iestādes identitāti un 
lēmuma satura būtiskākos aspektus, ņemot 
vērā finanšu iestāžu likumīgās intereses 
attiecībā uz to komercnoslēpumu 
aizsardzību. 

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu 
pieņemtos lēmumus publicē, un tajos 
norāda iesaistītās valstu uzraudzības 
iestādes vai finanšu iestādes identitāti un 
lēmuma satura būtiskākos aspektus, ja vien 
publicēšana nerada konfliktu, ņemot vērā 
finanšu iestāžu likumīgās intereses 
attiecībā uz to komercnoslēpumu 
aizsardzību, vai publicēšana nevar būtiski 
apdraudēt kopienas visas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti.

Or. en



PE439.927v01-00 52/102 AM\809582LV.doc

LV

Grozījums Nr. 476
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) priekšsēdētājs, kam nav balsstiesību; a) priekšsēdētājs, kam ir izšķirošā balss;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) priekšsēdētāja vietnieks, kam ir 
izšķirošā balss, ja viņš aizvieto 
priekšsēdētāju;

Or. en

Grozījums Nr. 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) divi Banku nozares ieinteresēto 
personu grupas pārstāvji, no kuriem viens 
pārstāv MVU un kuriem nav balsstiesību.

Or. en
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Grozījums Nr. 479
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc darba grupu, 
lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kas 
nav to valstu uzraudzības iestāžu 
pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā.

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc neatkarīgu 
darba grupu, lai atvieglotu strīda objektīvu 
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un 
četri Uzraudzības padomes locekļi.
Priekšsēdētājs izraugās darba grupas 
locekļus no Uzraudzības padomes. Darba 
grupas locekļi, kuri pārstāv Uzraudzības 
padomi, nepārstāv valsts uzraudzības 
iestādi, kura ir iesaistīta strīdā, un nav 
ieinteresēti konflikta iznākumā.

Or. en

Pamatojums

Jāpalielina darba grupas skaits, lai lēmumu pieņemšanā būtu daudzveidīgāki viedokļi.

Grozījums Nr. 480
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc darba grupu, 
lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kas 
nav to valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji,
kuras ir iesaistītas strīdā.

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc darba grupu, 
lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs, divi Uzraudzības padomes 
locekļi un divas personas no ekspertu 
saraksta, kuru atjaunina priekšsēdētājs.
Darba grupas locekļi, kuri pārstāv 
Uzraudzības padomi, nepārstāv valsts
uzraudzības iestādi, kura ir iesaistīta
strīdā, un nav ieinteresēti konflikta 
iznākumā. Darba grupa lēmumu pieņem 
ar vienkāršu balsu vairākumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc darba grupu, 
lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kas 
nav to valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, 
kuras ir iesaistītas strīdā.

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc neatkarīgu
darba grupu, lai atvieglotu strīda objektīvu
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un 
divi padomes locekļi, kas nav to valstu 
uzraudzības iestāžu pārstāvji, kuras ir 
iesaistītas strīdā, un kas nav ieinteresēti 
konflikta iznākumā.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc darba grupu, 
lai atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kas 
nav to valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, 
kuras ir iesaistītas strīdā.

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
priekšsēdētājs sasauc darba grupu, lai 
atvieglotu strīda risināšanu, un to veido 
priekšsēdētājs un divi padomes locekļi, kas 
nav to valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, 
kuras ir iesaistītas strīdā.

Or. en
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Grozījums Nr. 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darba grupas sastāvu veido līdzsvaroti 
un, to darot, atspoguļo Eiropas Savienību 
kā vienotu veselumu. Pilnvaras pārklājas, 
un tiek ievērota atbilstoša rotācijas 
kārtība.

Or. en

Grozījums Nr. 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzības padome izveido ekspertu 
darba grupu, kurā iekļauj ierobežotu 
skaitu neatkarīgu augsta līmeņa personu, 
kam rūp Eiropas Savienības mērķu 
sasniegšana.
Ekspertu darba grupai ir šādi uzdevumi:
a) paust viedokļus par Iestādes darba 
programmu;
b) palīdzēt Iestādei noteikt prioritātes;
c) vērst Iestādes uzmanību uz pretrunām 
iekšējā tirgus regulējumā un sniegt 
ierosinājumus par turpmākās darbības 
jomām un
d) informēt Iestādi par svarīgākajiem 
pavērsieniem finanšu tirgus darbībā.
Iestāde nodrošina ekspertu darba grupai 
pienācīgu sekretariāta atbalstu.
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Or. en

Grozījums Nr. 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ekspertu darba grupas locekļu 
pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, pēc 
kura beigām tiek organizēta jauna atlases 
procedūra.
Grupas locekļus var iecelt atkārtoti divus 
termiņus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ekspertu darba grupa pieņem savu 
reglamentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Uzraudzības padomes locekļi un tās 
personāls iepriekšējos trīs gadus nedrīkst 
būt strādājuši vai snieguši pakalpojumus 
finanšu iestādēm un nedrīkst to darīt trīs 
gadus pēc tam, kad viņi ir beiguši pildīt 
savus pienākumus Iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības padome ieceļ 
priekšsēdētāju. 

3. Uzraudzības padome ieceļ 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pamatojoties uz valdes priekšlikumu, 
Uzraudzības padome pieņem Iestādes 
ikgadējo darbības pārskatu, balstoties uz 
38. panta 7. punktā minēto ikgadējā 
ziņojuma projektu, un līdz 15. jūnijam 
nosūta šo pārskatu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 
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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai. Pārskats ir publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Or. en

Pamatojums

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Grozījums Nr. 491
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu,
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

1. Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, kā noteikts 16. pantā 
Līgumā par Eiropas Savienību un 
3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem, kas pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību.

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Kvalificēta balsu vairākuma izmantošana ir piemērota visu EAFPI lēmumu pieņemšanai 
(nevis tikai tehnisko standartu, vadlīniju un ieteikumu pieņemšanai, kā ierosinājusi Komisija). 
Kvalificēta balsu vairākuma ieviešana, atspoguļojot katras valsts uzraudzības iestādes 
ietekmi uz ekonomiku, rada vislabāko līdzsvaru.

Grozījums Nr. 492
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

1. Uzraudzības padomes lēmumus pieņem 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir piešķirta viena balss.

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
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balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido attiecīgā jomā augstu vērtēti eksperti, un tādēļ lēmumu 
pieņemšanai vienmēr būtu jānotiek saskaņā ar principu, ka visu locekļu balsis tiek vērtētas 
vienādi. Lai Eiropas Banku iestāde izpildītu savus mērķus nav nepieciešams pieprasīt 
lēmumus pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu, vienkāršs balsu vairākums ar vienādiem 
nosacījumiem nodrošina vienādu attieksmi pret visiem ekspertu atzinumiem.

Grozījums Nr. 493
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

1. Uzraudzības padome lēmumus pieņem 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir piešķirta viena balss.

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu.

Or. de

Pamatojums

Jaunajai uzraudzības struktūrai nevajadzētu ierobežot mazāko valstu lomu lēmumu 
pieņemšanas procesā, palielinot lielāko valstu nozīmi.  Uzraudzības padomei lēmumi būtu 
jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu ar nosacījumu, ka katram loceklim ir piešķirta viena 
balss.
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Grozījums Nr. 494
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

1. Uzraudzības padomes lēmumus pieņem 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir piešķirta viena balss.

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 495
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu 
vairākumu, attiecībā uz 7. un 8. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

1. Uzraudzības padomes lēmumus pieņem 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir piešķirta viena balss.

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības padomi veido attiecīgā jomā augstu vērtēti eksperti, un tādēļ lēmumu 
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pieņemšanai vienmēr būtu jānotiek saskaņā ar principu, ka visu locekļu balsis tiek vērtētas 
vienādi. Lai Eiropas Banku iestāde izpildītu savus mērķus nav nepieciešams pieprasīt 
lēmumus pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu, vienkāršs balsu vairākums ar vienādiem 
nosacījumiem nodrošina vienādu attieksmi pret visiem ekspertu atzinumiem.

Grozījums Nr. 496
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, kā noteikts 16. panta 
4. punktā Līgumā par Eiropas Savienību 
un 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par 
pārejas noteikumiem, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību, attiecībā uz 7. līdz 11. pantā 
minētajiem tiesību aktiem un visiem 
VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Grozījums Nr. 497
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Uzraudzības padomes lēmumus pieņem 
ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu
saskaņā ar principu, ka katram loceklim 
ir piešķirta viena balss.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek grozīta 1. un 2. rindiņas secība, lai nodrošinātu turpmāku juridisku 
konsekvenci, vispirms minot vispārējo noteikumu un tikai pēc tam — izņēmumus. Tajā ir 
iekļauts referentes priekšlikums atjaunot tekstu, pielāgojot to Lisabonas līguma tekstam.

Grozījums Nr. 498
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

Visus pārējos Uzraudzības padomes
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu.

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 16. pantu Uzraudzības padome 
rīkojas, pamatojoties uz tās locekļu 
kvalificētu balsu vairākumu, attiecībā uz 
7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem un 
visiem VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

Visus pārējos lēmumus Uzraudzības 
padome pieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu, un katram loceklim ir viena 
balss.

Or. en



PE439.927v01-00 64/102 AM\809582LV.doc

LV

Grozījums Nr. 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu 
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem. 

1. Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, kā noteikts 16. pantā 
Līgumā par Eiropas Savienību un 
3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem, kas pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību, attiecībā uz 
7. un 8. pantā minētajiem tiesību aktiem un 
visiem VI nodaļas ietvaros pieņemtajiem 
pasākumiem un lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana Lisabonas līgumam.

Grozījums Nr. 500
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pārējos Uzraudzības padomes 
lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu.

Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 
16. pantam Uzraudzības padome rīkojas, 
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, attiecībā uz 7. un 
8. pantā minētajiem tiesību aktiem un 
visiem saskaņā ar VI nodaļu 
pieņemtajiem pasākumiem un lēmumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek grozīta 1. un 2. rindiņas secība, lai nodrošinātu turpmāku juridisku 
konsekvenci, vispirms minot vispārējo noteikumu un tikai pēc tam — izņēmumus. Tajā ir 
iekļauts referentes priekšlikums atjaunot tekstu, pielāgojot to Lisabonas līguma tekstam.

Grozījums Nr. 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs, Komisijas 
pārstāvis un četri locekļi, kas ievēlēti no 
Uzraudzības padomes. 

1. Valdi veido priekšsēdētājs un seši
locekļi, kas ievēlēti no Uzraudzības 
padomes. 

Or. en

Pamatojums

EAFPI jābūt pēc iespējas neatkarīgākai. Tādēļ jāierobežo Eiropas Komisijas ietekme uz 
iestādes darbību. Ar šo grozījumu tiek ierosināts neiekļaut EAFPI valdē Komisijas pārstāvi. 
EBI kontrolē pašas uzraudzības iestādes. Lai nodrošinātu pienācīgu informācijas apmaiņu 
starp Komisiju un EAFPI un pienācīgu Komisijas un EAFPI saziņu, pietiek, ka Komisijas 
pārstāvi iekļauj EAFPI Uzraudzības padomē kā locekli bez balsstiesībām.

Grozījums Nr. 502
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram loceklim, izņemot priekšsēdētāju,
ir vietnieks, kas var aizvietot valdes 
locekli, ja konkrētā persona nevar ierasties. 

Katram loceklim ir vietnieks, kas var 
aizvietot valdes locekli, ja konkrētā 
persona nevar ierasties. Priekšsēdētāju var 
aizvietot priekšsēdētāja vietnieks, bet 
locekļus — vietnieki, kas iecelti saskaņā 
ar 25. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektors piedalās valdes sanāksmēs 
bez tiesībām balsot.

Izpilddirektors un Komisijas pārstāvis
piedalās valdes sanāksmēs bez tiesībām 
balsot.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sanāksmi organizē vismaz divreiz gadā 
parastajā sesijā.

Sanāksmi organizē vismaz pirms katras 
Uzraudzības padomes sanāksmes un tik 
bieži, cik to uzskata par nepieciešamu.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne dalībvalstis, ne Eiropas Savienības 
iestādes vai struktūras, ne jebkādas citas 
valsts vai privātas iestādes necenšas 
ietekmēt Uzraudzības padomes locekļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 506
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem, Uzraudzības 
padomes locekļiem joprojām ir pienākums 
izturēties godprātīgi un apdomīgi attiecībā 
uz dažu amatu un priekšrocību 
pieņemšanu pēc tam, kad viņu pilnvaras 
ir beigušās.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības 
padomi valde pieņem ikgadējo darbības 
pārskatu, pamatojoties uz 38. panta 
7. punktā minēto ziņojuma projektu, un 
līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Revīzijas palātai un Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
Ziņojums ir publiski pieejams.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības 
padomi valde pieņem ikgadējo darbības 
pārskatu, pamatojoties uz 38. panta 
7. punktā minēto ziņojuma projektu, un 
līdz 15. jūnijam nosūta šo ziņojumu
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai. Ziņojums ir 
publiski pieejams.

6. Pēc konsultēšanās ar Uzraudzības 
padomi valde pieņem darbības pārskatu 
(Pārskatu), pamatojoties uz 38. panta 
7. punktā minēto ziņojuma projektu, un 
līdz 15. jūnijam nosūta Pārskatu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
Revīzijas palātai un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai. Pārskats ir 
publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 
44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo 
no amata Apelācijas padomes locekļus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 510
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 
44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo 

svītrots
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no amata Apelācijas padomes locekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādi pārstāv priekšsēdētājs, kas ir uz 
pilnu slodzi strādājošs neatkarīgs 
profesionālis. 

1. Iestādi pārstāv priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks, kas ir uz pilnu 
slodzi strādājoši neatkarīgi profesionāļi. 

Priekšsēdētājs atbild par Uzraudzības 
padomes darba sagatavošanu un vada 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmes. 

Priekšsēdētājs atbild par Uzraudzības 
padomes darba sagatavošanu un vada 
Uzraudzības padomes un valdes 
sanāksmes. 

Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 
priekšsēdētāju un ir arī atbildīgs par 
ārējām attiecībām ar Apvienoto komiteju, 
ESRK un starptautiskām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu 
atlases procedūru ieceļ valde, pamatojoties 
uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu. 

2. Priekšsēdētāju ieceļ Eiropas 
Parlaments, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm 
un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu, saskaņā ar 
atklātu atlases procedūru, ko vada 
Uzraudzības padome, kas izvēlas trīs 
spēcīgākās kandidatūras, kuras tā izvirza 
Eiropas Parlamentam izvērtēšanai. 
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Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments. 

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlētos trīs kandidātus
apstiprina Eiropas Parlaments, kas ieceļ 
vienu no šiem kandidātiem par 
priekšsēdētāju. 

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Uzticot Uzraudzības padomei kandidatūru saraksta izveidošanu, tiktu novērsta politisku 
apsvērumu iespēja sākotnējā procesā un tiktu nodrošināts, ka sarakstā iekļauj tehniski 
visaugstāk kvalificētos kandidātus. Lai nodrošinātu demokrātisku leģitimitāti, Eiropas 
Parlamentam būtu jādod gala vārds par to, kuru no trim kandidātiem iecelt šajā amatā.

Grozījums Nr. 513
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu 
atlases procedūru ieceļ valde, pamatojoties 
uz nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju ieceļ Eiropas 
Parlaments, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām par finanšu iestādēm 
un tirgiem un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu, saskaņā ar 
atklātu atlases procedūru, ko vada valde, 
kas izvēlas trīs spēcīgākās kandidatūras, 
kuras izvirza Eiropas Parlamentam 
izvērtēšanai.

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments.

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlētos trīs kandidātus
apstiprina Eiropas Parlaments, kas ieceļ 
vienu no šiem kandidātiem par 
priekšsēdētāju. 

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 514
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu par apdrošināšanu, 
pārapdrošināšanu un papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijām.

Or. en

Pamatojums

Priekšsēdētājam ir jābūt pamatīgai un pierādītai pieredzei saistībā ar apdrošināšanas un 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI) uzraudzību, kā arī PKUI direktīvas 
īstenošanu. 

Grozījums Nr. 515
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgiem un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem 
un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību 
un regulējumu.

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlētos kandidātus apstiprina 
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Eiropas Parlaments. Eiropas Parlaments.
Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Priekšsēdētāja un viņa vietnieka 
prombūtnes gadījumā Uzraudzības 
padome no savu locekļu vidus ievēl 
pagaidu aizstājēju, kas veic priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka funkcijas viņu
prombūtnes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem, priekšsēdētājam 
joprojām ir pienākums izturēties 
godprātīgi un apdomīgi attiecībā uz dažu 
amatu un priekšrocību pieņemšanu pēc 
tam, kad viņa pilnvaras ir beigušās.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments arī var aicināt 
priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa 
pienākumu izpildi.

2. Gada pārskatu par iestādes darbību 
iesniedz Eiropas Parlamentam, kas var 
jebkurā laikā aicināt priekšsēdētāju 
iesniegt pārskatu par viņa pienākumu 
izpildi.

Or. de



AM\809582LV.doc 73/102 PE439.927v01-00

LV

Grozījums Nr. 518
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu iestādēm un tirgiem 
un pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību 
un regulējumu un vadības pieredzi.

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome pēc 
valdes ieteikuma, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu iestādēm un tirgu un pieredzi 
attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu un vadības pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 519
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deviņu mēnešu posmā pirms 
izpilddirektora piecu gadu pilnvaru termiņa 
beigām Uzraudzības padome veic 
izvērtēšanu.

4. Deviņu mēnešu posmā pirms 
izpilddirektora piecu gadu pilnvaru termiņa 
beigām valde veic izvērtēšanu.

Izvērtēšanas laikā Uzraudzības padome
īpaši izvērtē:

Izvērtēšanas laikā valde īpaši izvērtē:

a) pirmajā pilnvaru termiņā gūtos 
rezultātus un veidus, kādos tie panākti;

a) pirmajā pilnvaru termiņā gūtos 
rezultātus un veidus, kādos tie panākti;

b) nākamajiem gadiem paredzētos Iestādes 
pienākumus un prasības.

b) nākamajiem gadiem paredzētos Iestādes 
pienākumus un prasības.

Ņemot vērā novērtējumu, Uzraudzības 
padome var vienreiz pagarināt 
izpilddirektora pilnvaru termiņu.

Ņemot vērā novērtējumu, valde var 
vienreiz pagarināt izpilddirektora pilnvaru 
termiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 520
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
36. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, 
tikai pamatojoties uz Uzraudzības padomes 
lēmumu.

5. Izpilddirektoru var atbrīvot no amata, 
tikai pamatojoties uz Uzraudzības padomes 
lēmumu un pēc valdes ierosinājuma.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izpilddirektors iepriekšējos trīs gadus 
nedrīkst būt strādājis vai sniedzis 
pakalpojumus finanšu iestādēm un 
nedrīkst to darīt trīs gadus pēc tam, kad 
viņš ir beidzis pildīt savus pienākumus 
Iestādē.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar 54. pantā minētajiem 
Personāla noteikumiem, izpilddirektoram 
joprojām ir pienākums izturēties 
godprātīgi un apdomīgi attiecībā uz dažu 
amatu un priekšrocību pieņemšanu pēc 



AM\809582LV.doc 75/102 PE439.927v01-00

LV

tam, kad viņa pilnvaras ir beigušās.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
IV nodaļa – 2. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.
EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU 

APVIENOTĀ KOMITEJA
EIROPAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE
(APVIENOTĀ PADOMDEVĒJA 
KOMITEJA)

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, ka apvienotā komiteja ir EUI iekšējā un EUI un ESRK padomdevēja 
iestāde.

Grozījums Nr. 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestādes (Apvienoto komiteju), 
un tās mītne atrodas Frankfurtē.

Or. en
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Grozījums Nr. 525
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
nodrošina starpnozaru konsekvenci.

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar pārējām EUI un nodrošina 
starpnozaru konsekvenci, jo īpaši attiecībā 
uz: 
– finanšu konglomerātiem;
– grāmatvedību un revīziju;
– mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu 
starpnozaru attīstības, risku un finanšu 
stabilitātes apdraudējumu analīzi;
– privāto ieguldījumu projektiem;
– pasākumiem cīņai pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju un
– informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošanu starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Pateicoties Apvienotajai komitejai, tiek attīsta turpmāka kopējā darbība. Tādēļ tiek ierosināts 
regulā norādīt šīs sadarbības jomas. Pamatojoties uz Apvienotās komitejas priekšdarbiem, 
galīgos lēmumus pieņems to veidojošās komitejas.

Grozījums Nr. 526
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
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sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
nodrošina starpnozaru konsekvenci.

sadarbojas visos Eiropas uzraudzības 
iestādes pīlāros un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz:
– finanšu konglomerātiem;
– grāmatvedību un revīziju;
– mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu 
finanšu stabilitātes analīzi;
– privātiem ieguldījumu projektiem; 
– pasākumiem cīņai pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju un
– informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju un attiecību 
veidošana starp Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju un Eiropas uzraudzības iestādes 
pīlāriem.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
nodrošina starpnozaru konsekvenci.

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
nodrošina starpnozaru konsekvenci; tā arī 
nodrošina starpnozaru uzraudzības 
konsekvenci un saskaņošanu, jo īpaši 
attiecībā uz:
– finanšu konglomerātiem;
– grāmatvedību un revīziju;
– mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu 
finanšu stabilitātes analīzi;
– privātiem ieguldījumu projektiem; 
– pasākumiem cīņai pret nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju un
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– informācijas apmaiņu ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
nodrošina starpnozaru konsekvenci.

2. Apvienotajai komitejai ir visaptverošas 
EFUS iestādes funkcijas, kurā Iestāde 
regulāri un cieši sadarbojas ar Eiropas 
Banku iestādi un Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Uzraudzība

1. Apvienotā komiteja pilda savus 
konsolidētās uzraudzības uzdevumus 
attiecībā uz visiem finanšu tirgus 
dalībniekiem un galvenajiem finanšu 
tirgus dalībniekiem saskaņā ar 
12.a pantu.
2. Apvienotā komiteja finansē šīs 
uzraudzības darbības, iekasējot maksu no 
katra tirgus dalībnieka, ko tā uzrauga, 
balstoties uz dalībnieka likvidācijas risku.



AM\809582LV.doc 79/102 PE439.927v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 530
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apvienoto komiteju veido priekšsēdētājs 
un Eiropas Banku iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētāji, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs. 

1. Apvienoto komiteju veido neatkarīgs
priekšsēdētājs, neatkarīgs priekšsēdētāja 
vietnieks un Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes priekšsēdētājs un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs, kā arī, vajadzības gadījumā, 
saskaņā ar 43. pantu izveidotās 
apakškomitejas priekšsēdētājs. 

Or. en

Grozījums Nr. 531
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
42.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42.a pants
1. Apvienotā komiteja pārrauga un 
koordinē uzraudzības iestāžu kolēģijas, 
kas uzrauga lielas, par sistēmiski 
svarīgām uzskatītas pārrobežu finanšu 
iestādes.
2. Sistēmiski svarīgo finanšu iestāžu 
sarakstu, uz kurām attiecas 2. panta 
1. punkts, veido ESRK, rūpīgi saskaņojot 
to ar Apvienoto komiteju.
3. Apvienotā komiteja, pienācīgi 
apspriežoties ar uzraudzītajām iestādēm 
un iesaistīto iestāžu valdēm un 
ieinteresēto personu grupām, var izlemt 
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pārņemt šajā regulā paredzētos Iestādes 
tiešos pienākumus un kompetences 
saistībā ar atsevišķām finanšu iestādēm, 
jo īpaši saistībā ar starpnozaru finanšu 
konglomerātiem un iestādēm, kas 
darbojas vairāk nekā vienas iestādes 
kompetences jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants
Sastāvs

svītrots

1. Apelācijas padome ir apvienota Eiropas 
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes struktūra.
2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, 
izņemot valstu uzraudzības iestāžu vai citu 
valsts vai Kopienas iestāžu pašreizējo 
personālu, kas ir iesaistīts Iestādes 
darbībās. Apelācijas padome ieceļ savu 
priekšsēdētāju. Apelācijas padomes 
lēmumus pieņem atbilstīgi vairākuma 
principam, savācot vismaz četras no sešu 
locekļu balsīm. Apelācijas padomi sasauc 
priekšsēdētājs pēc nepieciešamības.
3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.
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Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EBI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI].
4. Apelācijas padomes locekļu pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
pagarināt vienu reizi.
5. Apelācijas padomes locekli, kuru 
iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no 
amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav 
pierādīta viņa vaina nopietnos 
pārkāpumos, un valde pieņem šādu 
lēmumu pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.
6. Iestāde, Eiropas Banku iestāde un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un 
nodrošina atbilstīgu darbības un 
sekretariāta atbalstu Apelācijas padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, izņemot 
valstu uzraudzības iestāžu vai citu valsts 
vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, 
kas ir iesaistīts Iestādes darbībās.

2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki. Apelācijas padomē ietilpst
personas ar nevainojamu reputāciju un 
apliecinātām atbilstīgām zināšanām un 
profesionālo pieredzi, tostarp pietiekami 
augsta līmeņa uzraudzības pieredzi tādās 
jomās kā banku darbība, apdrošināšana 
un fondētās pensijas, vērtspapīru tirgus 
vai citi finanšu pakalpojumi, un vismaz 
divi locekļi ar pietiekamām juridiskām 
zināšanām, lai sniegtu profesionālas 
juridiskās konsultācijas Iestādei tās 
pilnvaru īstenošanā, izņemot valstu 
uzraudzības iestāžu vai citu valsts vai ES
iestāžu, vai finanšu iestāžu pašreizējo 
personālu, kas ir iesaistīts Iestādes 
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darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 534
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padome ieceļ savu 
priekšsēdētāju.

Priekšsēdētājam, ko kopīgi ieceļ Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija, 
vajadzētu būt profesionālam juristam.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padomes lēmumus pieņem 
atbilstīgi vairākuma principam, savācot 
vismaz četras no sešu locekļu balsīm.

Apelācijas valde lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu, un 
priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas valdes locekļu sastāvs ir 
līdzsvarots un atspoguļo Eiropas 
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Savienību kā vienotu veselumu.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

3. Pēc apspriešanās ar iestāžu valdēm
Apelācijas padomes locekļus un vietniekus 
ieceļ šādi:

– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Padome;
– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Komisija;
– divus locekļus un divus vietniekus ieceļ 
Eiropas Parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

3. Divus Apelācijas padomes locekļus ieceļ 
Eiropas Parlaments, divus locekļus —
Padome un atlikušos divus — Komisija
pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicēts publisks aicinājums 
izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.
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Or. en

Grozījums Nr. 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 

3. Apelācijas padomes locekļus un viņu
vietniekus ieceļ Eiropas Parlaments no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 
Apelācijas padomē tiek iekļauts vismaz 
viens loceklis, kas pārstāv patērētāju 
organizāciju, viens loceklis, kas pārstāv 
MVU, un viens loceklis, kas pārstāv 
pētniecības aprindas. Locekli, kas pārstāv 
pētniecības aprindas, un viņa vietnieku 
ieceļ Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas 
un fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupa.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ Iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 

3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Parlamentā ir notikusi viņu uzklausīšana 
un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicēts publisks aicinājums izteikt 
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konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. interesi, un pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 541
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EBI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 542
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EBI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI].

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EBI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EVTI].  

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 544
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Apelācijas padomes locekli, kuru 
iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no 
amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav 
pierādīta viņa vaina nopietnos pārkāpumos, 
un valde pieņem šādu lēmumu pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.

5. Apelācijas padomes locekli nevar 
atbrīvot no amata pilnvaru termiņa laikā, ja 
vien nav pierādīta viņa vaina nopietnos 
pārkāpumos, un iestāde, kas viņu iecēlusi,
pieņem šādu lēmumu pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants
Neatkarība un objektivitāte

svītrots
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1. Apelācijas padomes locekļi ir 
neatkarīgi, pieņemot lēmumus. Viņiem 
nav saistošu norādījumu. Viņi nedrīkst 
veikt citus pienākumus Iestādē, tās valdē 
vai Uzraudzības padomē.
2. Apelācijas padomes locekļi nedrīkst 
piedalīties apelācijas procedūrā, ja viņi ir 
personīgi ieinteresēti tajā vai arī ir 
iepriekš pārstāvējuši vienu no procedūrā 
iesaistītajām pusēm, vai ir piedalījušies tā 
lēmuma pieņemšanā, par kuru iesniegta 
apelācija.
3. Ja viena no 1. un 2. punktā minēto 
iemeslu vai jebkura cita iemesla dēļ 
Apelācijas padomes loceklis uzskata, ka 
cits loceklis nedrīkst piedalīties kādā 
apelācijas procedūrā, šis loceklis attiecīgi 
informē par to Apelācijas padomi.
4. Jebkura apelācijas procedūrā iesaistītā 
puse drīkst iebilst pret kāda Apelācijas 
padomes locekļa dalību, atsaucoties uz 1.
un 2. punktā norādīto pamatojumu, vai 
arī ja ir aizdomas par neobjektivitāti.
Iebilduma pamatā nedrīkst būt locekļu 
tautība, kā arī nav pieņemams, ja,
apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas 
procedūrā iesaistītā puse ir veikusi 
procesuālu darbību, kas nav iebildumu 
izteikšana pret Apelācijas padomes 
sastāvu.
5. Apelācijas padome bez attiecīgā locekļa 
līdzdalības pieņem lēmumu par to, kā 
rīkoties 1. un 2. punktā noteiktajos 
gadījumos.
Lai pieņemtu šādu lēmumu, attiecīgo 
Apelācijas padomes locekli aizstāj ar viņa 
vietnieku, ja vien vietnieks neatrodas 
līdzīgā situācijā. Ja tā ir, priekšsēdētājs 
ieceļ aizvietotāju no pieejamo vietnieku 
vidus.
6. Apelācijas padomes locekļi apņemas 
rīkoties neatkarīgi un sabiedrības 
interesēs.
Šajā nolūkā viņi pieņem paziņojumu par 
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saistībām un paziņojumu par interesēm, 
norādot tādu interešu neesību, kuras var 
uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai, 
vai tiešu vai netiešu interešu neesību, 
kuras varētu uzskatīt par kaitējošām viņu 
neatkarībai. Šos paziņojumus katru gadu 
publicē rakstiski.

Or. en

Grozījums Nr. 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
46. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbilstīgi šā panta noteikumiem 
Apelācijas padome var īstenot pilnvaras, 
kas ir Iestādes kompetencē, vai arī tā var
nodot lietu Iestādes kompetentajai 
struktūrai. Apelācijas padomes lēmums ir 
saistošs šai struktūrai.

5. Apelācijas padome var vai nu 
apstiprināt kompetentās iestādes pieņemto 
lēmumu, vai arī nodot lietu Iestādes 
kompetentajai struktūrai. Apelācijas 
padomes lēmums ir saistošs šai struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 263. pantu dalībvalstis 
un Eiropas Savienības iestādes, kā arī 
ikviena fiziska vai juridiska persona var 
iesniegt Tiesā tiešu pārsūdzību saistībā ar 
Iestādes lēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā EAFPI būs Kopienas iestāde, to pēc iespējas lielākā mērā finansēs no ES budžeta. 
Tādējādi tiks nosargāta tās neatkarība. Šā iemesla dēļ netiek piemērots nosacījums par valsts 
iestāžu maksājumiem.

Grozījums Nr. 549
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 550
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
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kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība; 

kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība, šos maksājumus veicot 
saskaņā ar balsu svērumu, kas noteikts 
3. panta 3. punktā Protokolā (Nr. 36) par 
pārejas noteikumiem, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību. Šā panta mērķiem 3. panta 
3. punktu Protokolā (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem turpina piemērot pēc tajā 
noteiktā termiņa — 2014. gada 
31. oktobra; 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts noteikt veidu, kā valsts apdrošināšanas uzraudzības iestādes 
veic maksājumus EAFPI budžetā. Ierosinātais noteikums ir balstīts uz pašreizējo praksi.

Grozījums Nr. 551
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienas subsīdija, kas iekļauta Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā (Komisijas 
sadaļa);

b) Eiropas Savienības subsīdija, kas 
norādīta Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta [XI] sadaļas atsevišķā budžeta 
pozīcijā.

Or. en

Pamatojums

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).
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Grozījums Nr. 552
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 15. februārim 
izpilddirektors izstrādā ieņēmumu un 
izdevumu tāmes projektu nākamajam 
finanšu gadam un nosūta šo provizorisko 
budžeta projektu valdei kopā ar štata plānu.
Katru gadu valde, pamatojoties uz 
izpilddirektora izstrādāto provizorisko 
projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un 
izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. 
Līdz 31. martam valde nosūta Komisijai šo 
tāmi, kā arī štata plāna projektu. Pirms 
tāmes pieņemšanas Uzraudzības padome
apstiprina izpilddirektora sagatavoto 
projektu.

1. Izņemot Iestādes pirmo darbības gadu, 
kas beidzas 2011. gada 31. decembrī 
(skatīt 49. panta 6.a punktu), līdz katra 
gada 15. februārim izpilddirektors izstrādā 
ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu 
nākamajam finanšu gadam un nosūta šo 
provizorisko budžeta projektu valdei un 
Uzraudzības padomei kopā ar štata plānu. 
Katru gadu Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz izpilddirektora izstrādāto 
un valdes apstiprināto provizorisko 
projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un 
izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. 
Līdz 31. martam Uzraudzības padome
nosūta Komisijai šo tāmi, kā arī štata plāna 
projektu. Pirms tāmes pieņemšanas valde
apstiprina izpilddirektora sagatavoto 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka pirmajā Eiropas Uzraudzības iestāžu darbības gadā, kas beigsies 
2011. gada 31. decembrī, to budžetus apstiprinās attiecīgo 3. līmeņa komiteju locekļi pēc 
apspriešanās ar Komisiju un pēc tam tos nosūtīs apstiprināšanai Padomei un Parlamentam. 
Lai nodrošinātu EUI darbības neatkarību, ir būtiski svarīgi, ka tās sāk darboties uz stingra 
finansiālā pamata. Šo neatkarību līdzsvaro pārskatatbildība ES politisko iestāžu priekšā. 

Grozījums Nr. 553
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Neatkarīgi no iepriekšminētajiem 
noteikumiem pirmajā Iestādes darbības 
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gadā, kas beigsies 2011. gada 
31. decembrī, budžetu apstiprinās 
3. līmeņa komitejas locekļi pēc 
apspriešanās ar Eiropas Komisiju un pēc 
tam to nosūtīs apstiprināšanai budžeta 
lēmējinstitūcijai.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pirmajā Iestādes darbības gadā, kas 
beigsies 2011. gada 31. decembrī, budžetu 
apstiprinās 3. līmeņa komitejas locekļi pēc 
apspriešanās ar Komisiju un pēc tam to 
nosūtīs apstiprināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts, ka pirmajā Eiropas Uzraudzības iestāžu darbības gadā, kas beigsies 
2011. gada 31. decembrī, to budžetus apstiprinās attiecīgo 3. līmeņa komiteju locekļi pēc 
apspriešanās ar Komisiju un pēc tam tos nosūtīs apstiprināšanai Padomei un Parlamentam. 
Lai nodrošinātu EUI darbības neatkarību, ir būtiski svarīgi, ka tās sāk darboties uz stingra 
finansiālā pamata. Šo neatkarību līdzsvaro pārskatatbildība ES politisko iestāžu priekšā. 

Grozījums Nr. 555
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Iestādes personālu, tostarp 
izpilddirektoru, attiecas Personāla 
noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības 

1. Uz Iestādes personālu, izņemot 
priekšsēdētāju, attiecas Personāla 
noteikumi, Citu ierēdņu nodarbinātības 
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nosacījumi un Eiropas Kopienas iestāžu 
kopīgi pieņemtie to piemērošanai 
paredzētie noteikumi.

nosacījumi un Eiropas Kopienas iestāžu 
kopīgi pieņemtie to piemērošanai 
paredzētie noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Priekšsēdētājam nevajadzētu būt pakļautam ES civildienesta noteikumiem. Priekšsēdētāja 
nodarbinātības nosacījumus un noteikumus vajadzētu noteikt Uzraudzības padomei, kā tas 
jau tiek darīts saistībā ar Eiropas Centrālās Bankas prezidentu un valdes locekļiem.  Ņemot 
vērā to, ka priekšsēdētājs būs ESRK un tās koordinācijas komitejas sastāvā, ir atbilstoši 
rīkoties saskaņā ar ECB īstenoto praksi.

Grozījums Nr. 556
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo 18 mēnešu laikā pēc tam, kad viņi 
ir beiguši pildīt savus amata pienākumus, 
viņi nedrīkst uzsākt darbu finanšu 
iestādēs, kuras iepriekš uzraudzījusi 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem lēmumu par iekšējo 
valodu lietojumu Iestādē.

2. Uzraudzības padome pieņem lēmumu 
par iekšējo valodu lietojumu Iestādē.

Or. en
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Grozījums Nr. 558
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Iestādes darbā var piedalīties arī 
trešās valstis, kuras 2. panta 1. punktā 
minētajās Iestādes kompetenču jomās 
piemēro tiesību aktus, ko Eiropas 
Savienība ir atzinusi par līdzvērtīgiem, ja 
šāda līdzdalība stiprina uzraudzības 
rezultātu konsekvenci, kuras 
nodrošināšana ir Iestādes un šo trešo 
valstu tiešajās interesēs. To līdzdalība 
notiek, slēdzot 18. pantā minētos 
administratīvos nolīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī līdzdalība jāīsteno kā efektīva divpusēja 
un daudzpusēja informācijas apmaiņa 
starp kompetentajām iestādēm un Iestādi, 
pilnībā ievērojot piemērojamos 
konfidencialitātes un datu aizsardzības 
noteikumus, kas noteikti attiecīgajos 
Kopienas tiesību aktos.

Or. en
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Grozījums Nr. 560
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbild par Iestādes 
administratīvo izveidi un sākotnējo 
administratīvo darbību, līdz Iestāde ir 
spējīga pati izpildīt savu budžetu.

1. Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzītāju komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu 2009/79/EK (3. līmeņa 
komiteja), atbild par Iestādes 
administratīvo izveidi un sākotnējo 
administratīvo darbību, līdz Iestāde ir 
spējīga pati izpildīt savu budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 561
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
un pirms Iestādes izveidošanas 3. līmeņa 
komiteja cieši sadarbojas ar Komisiju, lai 
sagatavotos tam, ka Iestāde aizstāj 
3. līmeņa komiteju. 3. līmeņa komitejas 
var veikt visas nepieciešamās 
sagatavošanas darbības, un galīgo 
lēmumu par tām pieņem Iestādes 
attiecīgās struktūras. Šajās darbībās ietver 
Iestādes priekšsēdētāja un izpilddirektora, 
kā arī valdes locekļu izraudzīšanās 
procedūras noteikšanu un šo personu 
atlases organizēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Tiek ierosināts precizēt noteikumus par sagatavošanas darbībām, kuras var veikt pirms EUI 
izveides. Efektivitātes nolūkā ir obligāti jānodrošina, ka pēc regulas stāšanās spēkā trīs 
3. līmeņa komitejas var veikt visus lietderīgos pasākumus, lai sagatavotu EUI izveidi, 
attiecīgajām EUI struktūrām šo sagatavošanās darbu iepriekš apstiprinot. Šādi darbojoties, 
tiks pēc iespējas saīsināts laiks, kurā EUI vēl pilnībā nedarbojas, jo nav iecelts katras 
iestādes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Grozījums Nr. 562
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Laikā no regulas stāšanās spēkā līdz 
dienai, kad tiek izvēlēts priekšsēdētājs un 
valdes locekļi un iecelts izpilddirektors, 
EUI pagaidu priekšsēdētāja funkcijas veic 
3. līmeņa komitejas priekšsēdētājs un EUI 
vada šīs komitejas ģenerālsekretārs.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts precizēt noteikumus par sagatavošanas darbībām, kuras var veikt pirms EUI 
izveides. Efektivitātes nolūkā ir obligāti jānodrošina, ka pēc regulas stāšanās spēkā trīs 
3. līmeņa komitejas var veikt visus lietderīgos pasākumus, lai sagatavotu EUI izveidi, 
attiecīgajām EUI struktūrām šo sagatavošanās darbu iepriekš apstiprinot. Šādi darbojoties, 
tiks pēc iespējas saīsināts laiks, kurā EUI vēl pilnībā nedarbojas, jo nav iecelts katras 
iestādes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Grozījums Nr. 563
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestādi uzskata par Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
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uzraudzības komitejas tiesību pārņēmēju. 
Vēlākais Iestādes izveides dienā visus 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzības komitejas aktīvus un 
pasīvus un visas tās nepabeigtās darbības 
automātiski nodos Iestādei. Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzības komiteja izstrādā pārskatu, 
kurā ir norādīts tās galīgais aktīvu un 
pasīvu stāvoklis nodošanas dienā. Šo 
pārskatu revidē un apstiprina tās locekļi 
un Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 564
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visiem personāla locekļiem, kas 
noslēguši 1. punktā minētos līgumus, 
piedāvā noslēgt pagaidu līgumus saskaņā 
ar Citu ierēdņu nodarbinātības 
nosacījumu 2. panta a) apakšpunktu 
atbilstīgi Iestādes štata plānā noteiktajām 
dažādajām kategorijām.

2. Lai nodrošinātu sekmīgu pašreizējā 
personāla pāreju uz darbu Iestādē, visiem 
personāla locekļiem, kas noslēguši 
1. punktā minētos līgumus, tostarp 
līgumus par nosūtīšanu darbā uz laiku,
piedāvā noslēgt pagaidu darba līgumus ar 
līdzvērtīgiem vai pielīdzināmiem 
ekonomiskajiem un juridiskajiem 
nosacījumiem saskaņā ar atbilstošajiem 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts paredzēt konkrētus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komitejas 
pašreizējo personālu.
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Grozījums Nr. 565
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekšējo atlasi, ko veic tikai starp tiem 
darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju uzraudzītāju komiteju vai tās 
sekretariātu, pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
veic iestāde, kurai ir tiesības noslēgt 
līgumus, lai pārbaudītu nolīgstamo personu 
spējas, lietderību un godprātību.

Iekšējo atlasi, ko veic tikai starp tiem 
darbiniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar 
3. līmeņa komiteju vai tās sekretariātu, pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās veic Iestāde, 
kurai ir tiesības noslēgt līgumus, lai 
pārbaudītu nolīgstamo personu spējas, 
lietderību un godprātību. Iekšējā atlases 
procedūrā pilnībā jāņem vērā prasmes un 
pieredze, ko persona parādījusi, pildot 
savus amata pienākumus pirms pārejas.

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts paredzēt konkrētus pārejas noteikumus saistībā ar 3. līmeņa komitejas 
pašreizējo personālu.

Grozījums Nr. 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta otrajā daļā 
noteiktā datuma un pēc tam ik pēc trīs 
gadiem Komisija publicē vispārēju 
pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta Iestādes 
darbības un šajā regulā noteikto procedūru 
rezultātā.

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija izvērtē šīs 
regulas un jo īpaši tās 23. panta darbību 
un publicē vispārēju pārskatu par pieredzi, 
kas uzkrāta Iestādes darbības un šajā regulā 
noteikto procedūru rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums tiek ierosināts, lai uzliktu Komisijai pienākumu izvirzīt priekšlikumus, kuros tiktu 
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precizēts dalībvalstu fiskālās atbildības jēdziens un ar kuriem regula tiktu atjaunināta 
atbilstoši jebkādiem iespējamiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas noteikumus 
krīzes pārvarēšanai banku sektorā, kurus Komisija nesen iesniedza apspriešanai.

Grozījums Nr. 567
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pārskatā ietver Ieinteresēto personu 
grupas darbības novērtējumu un tās 
iespējamu stiprināšanu tā, lai darītu šo 
ieteikumu sniegšanu obligātu.

Or. en

Grozījums Nr. 568
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
progresu, kas panākts Iestādes mērķu 
sasniegšanā un attīstībā, kas vērsta uz 
normatīvo un uzraudzības konverģenci un 
integrāciju krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Eiropas Savienībā. Šajā 
pārskatā arī sniedz novērtējumu par to, kā 
nozare sedz parastās darbības rezultātā 
radušās izmaksas un kā tiek panākta to 
pilnīga internalizācija, ņemot vērā 
darbības cikliskumu. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Or. en
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Grozījums Nr. 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā, un pārskatu 
iesniedz Parlamentam un Padomei kopā 
ar jebkādiem atbilstošiem priekšlikumiem 
par šīs regulas grozīšanu. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums tiek ierosināts, lai uzliktu Komisijai pienākumu izvirzīt priekšlikumus, kuros tiktu 
precizēts dalībvalstu fiskālās atbildības jēdziens un ar kuriem regula tiktu atjaunināta 
atbilstoši jebkādiem iespējamiem uzlabojumiem, kas radīsies, īstenojot Kopienas noteikumus 
krīzes pārvarēšanai banku sektorā, kurus Komisija nesen iesniedza apspriešanai.

Grozījums Nr. 570
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozares ieinteresēto 

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
nozares ieinteresēto personu grupu un 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
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personu grupu. personu grupu. 

Or. en

Pamatojums

Lai ņemtu vērā būtiskās atšķirības starp apdrošinātājiem un fondēto pensiju nozari, 
Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa ir 
jāsadala šādās struktūrās: i)  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto 
personu grupa un ii) Fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu grupa.

Grozījums Nr. 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija sagatavo ziņojumu, ņemot 
vērā Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas 
un fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupas, Uzraudzības padomes un 
apvienotās komitejas priekšlikumus. Šos 
priekšlikumus iekļauj pielikumā 
Komisijas publicētajam ziņojumam. 
Komisija var ņemt vērā arī citu 
ieinteresēto personu grupu viedokļus.

Or. en

Grozījums Nr. 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisijas ziņojumā tiek sniegts 
novērtējums par dalībvalstu iestāžu 
panākto uzraudzības standarta darbību 
konverģences līmeni, uzraudzības 
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kolēģiju darbību, pārrobežu iestāžu, jo 
īpaši ES mēroga iestāžu uzraudzības 
mehānismu, 23. panta, kas attiecas uz 
aizsargpasākumiem un reglamentējumu, 
darbību, uzraudzības konverģenci krīzes 
pārvaldībā un atrisināšanā Eiropas 
Savienībā, kā arī attiecībā uz to, vai 
uzraudzības darbības un uzņēmējdarbības 
īstenošana ir jāapvieno vai jāīsteno šķirti. 
Ziņojumā iekļauj priekšlikumus, kā 
turpmāk attīstīt Iestādes un EFUS 
darbību, lai veidotu integrētu Eiropas 
līmeņa uzraudzības sistēmu.

Or. en


