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Grozījums Nr. 269
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Banku
iestādi (turpmāk „Iestāde”).

1. Ar šo regulu izveido Eiropas 
uzraudzības iestādi (banku darbība)
(turpmāk „Iestāde”).

Or. en

Grozījums Nr. 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus. 
Iestādes darbību regulē šie tiesību akti, 
ciktāl tie ir piemērojami kredītiestādēm un 
finanšu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, kas regulē Iestādes darbību. Šī regula nevar grozīt spēkā esošo nozares regulu 
darbības jomu.
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Grozījums Nr. 271
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību 
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

2. Iestādes darbību regulē šī regula, kā arī 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti ES tiesību akti, 
ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti Kopienas tiesību
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

2. Iestādes darbību regulē 
Direktīva 2006/48/EK, 
Direktīva 2006/49/EK, 
Direktīva 2002/87/EK, 
Direktīva 2005/60/EK, 
Direktīva 2002/65/EK un 
Direktīva 94/19/EK, tostarp visas 
direktīvas, regulas un lēmumi, kas 
pamatojas uz minētajiem tiesību aktiem, kā 
arī visi turpmāk pieņemti ES leģislatīvie
akti, ar ko nosaka Iestādes uzdevumus.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Lisabonas līguma 290. pantā lietoto terminoloģiju direktīvas, kas nosaka Eiropas 
Banku iestādes (EBI) darbības jomu, ir „leģislatīvi akti”. Lai neapdraudētu EBI tiesisko 
noteiktību, šajā regulā nedrīkst ietvert nekādas citas EBI darbības definīcijas, piemēram, 
„spēja darboties noteiktās jomās, jo īpaši tādās kā uzņēmumu vadība un revīzija”. 

Grozījums Nr. 273
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde arī strādā kredītiestāžu, finanšu 
konglomerātu, (alternatīvo) ieguldījumu 
sabiedrību, maksājumu iestāžu un 
elektroniskās naudas iestāžu darbības 
jomā, tostarp pievēršoties uzņēmumu 
vadības, revīzijas un finanšu pārskata 
jautājumiem, ja šādas Iestādes darbības ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu 
un konsekventu šajā punktā minēto 
tiesību aktu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iestāde arī strādā kredītiestāžu, 
finanšu konglomerātu, ieguldījumu 
sabiedrību, maksājumu iestāžu un 
elektroniskās naudas iestāžu darbības 
jomā, tostarp pievēršoties uzņēmumu 
vadības, revīzijas un finanšu pārskata 
jautājumiem, ja šādas Iestādes darbības ir 
nepieciešamas, lai efektīvi nodrošinātu 
2. punktā minēto tiesību aktu konsekventu 
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saskaņošanu un šo, kā arī turpmāko 
juridiski saistošo tiesību aktu vienādu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši EK līguma 226. pantā
noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
pilnvaras nodrošināt atbilstību ES tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE439.966v01-00 8/81 AM\809989LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 278
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 279
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 280
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 281
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 282
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību; un v) starptautiskās 

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

monetārās politikas īstenošanu tirgū un 
kredīta izsekojamības, kā arī banku 
depozītu un institucionālo fondu 
kontroles nodrošināšanu, starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu 1. panta 2. punktā 
minēto Kopienas tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā nepieciešamība veicināt konkurenci, kā norādīts Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 285
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 

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

nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu; vi) 
vienotas metodikas izstrādi, lai novērtētu 
produktu raksturojuma un izplatīšanas 
procesa ietekmi uz iestāžu finansiālo 
stāvokli un patērētāju aizsardzību ar 
mērķi veicināt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 287
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā kredītu burbuļu nozīmi pašreizējā krīzē, skaidri jānorāda, ka to novēršana ir 
viens no EBI mērķiem. 9

Grozījums Nr. 288
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 

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

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

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai visi Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) pasākumi tiktu veikti, ņemot vērā 
vispārējos globālās konkurences apstākļus, tostarp regulējuma arbitrāžas novēršanu. EUI 
jāveic arī ekonomiskā analīze, lai varētu pieņemt pārdomātākus lēmumus par savas darbības 
ietekmi uz paplašināto tirgu un paplašinātā tirgus notikumu ietekmi uz savu darbību. Tas 
atbilst labākajai praksei dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 289
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību; un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu; vi) 
regulējuma arbitrāžas novēršanu un 
līdzvērtīgu konkurences apstākļu 
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1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

veicināšanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 290
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
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību; un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu iepriekš tekstā 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu; vii) 
vienotas metodikas izstrādi, lai novērtētu 
produktu raksturojuma un izplatīšanas 
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1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

procesu ietekmi uz iestāžu finansiālo 
stāvokli un patērētāju aizsardzību ar 
mērķi veicināt līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
1. panta 2. punktā minēto Kopienas tiesību 
aktu piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 2008.–2009. gadā gūto pieredzi, visas Kopienas mērogā ir jāveic stresa testi, tai 
skaitā jānovērtē ietekme uz patērētājiem, izmantojot vienotu metodiku, lai, apsverot iespējas 
izkļūt no krīzes, radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 293
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 294
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 295
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 

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

aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu 1. panta 2. punktā 
minēto Kopienas tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un veicot tirgu 
ekonomisko analīzi, lai sekmētu Iestādes 
mērķu sasniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai visi Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) pasākumi tiktu veikti, ņemot vērā 
vispārējos globālās konkurences apstākļus, tostarp regulējuma arbitrāžas novēršanu. EUI 
jāveic arī ekonomiskā analīze, lai varētu pieņemt pārdomātākus lēmumus par savas darbības 
ietekmi uz paplašināto tirgu un paplašinātā tirgus notikumu ietekmi uz savu darbību. Tas 
atbilst labākajai praksei dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 296
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
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā nepieciešamība veicināt konkurenci, kā norādīts Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 297
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) noguldītāju un ieguldītāju 
aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsardzību un v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu. Šajā 
sakarā Iestāde sekmē konsekventu, 
efektīvu un konstruktīvu 1. panta 2. punktā 
minēto Kopienas tiesību aktu piemērošanu, 
veicinot uzraudzības konverģenci un 
sniedzot atzinumus Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai, un veicot tirgu 
ekonomisko analīzi, lai sekmētu Iestādes 
mērķu sasniegšanu. Tajā ņem vērā 
starptautiski atzītus standartus un praksi.

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pildot savus uzdevumus, īpašu uzmanību 
Iestāde pievērš Eiropas Savienības 
mēroga iestādēm, jo īpaši nodrošinot 
ciešu saikni ar uzraudzības iestāžu 
kolēģijām, kas atbild par šo iestāžu 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Veicot šajā regulā tai paredzētos 
uzdevumus, Iestāde darbosies patstāvīgi, 
objektīvi un tikai un vienīgi Eiropas 
Savienības interesēs.

Or. en

Pamatojums

Jāaizsargā EUI regulatīvā, uzraudzības, institucionālā un finansiālā neatkarība. Tādēļ tiek 
ierosināts regulās ietvert skaidru noteikumu attiecībā uz EUI neatkarību. Šis noteikums 
papildinātu citus regulu noteikumus, kas cita starpā attiecas uz EUI priekšsēdētāja 
neatkarību.
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Grozījums Nr. 300
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
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas, kuras galvenais 
mērķis ir nodrošināt finanšu sektorā 
piemērojamo noteikumu pienācīgu 
īstenošanu, lai saglabātu finansiālo 
stabilitāti un tādējādi nodrošinātu 
uzticību finanšu sistēmai kopumā un 
finanšu pakalpojumu izmantotāju 
pietiekamu aizsardzību.
2. Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu 
veido:
a) Eiropas Sistēmisko risku komiteja;
b) Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), ko izveido ar Regulu 
(ES) Nr. .../... [EVTI]; 
c) Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), ko 
izveido ar Regulu (ES) Nr. .../... [EAFPI];
d) Iestāde;
e) 40. pantā paredzētā Eiropas 
uzraudzības iestāde (apvienotā komiteja);
f) dalībvalstu iestādes, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. .../... [EVTI], Regulas 
(EK) Nr. .../2009 [EAFPI] un Regulas 
(EK) Nr. .../... [EBI] 1. panta 2. punktā;
g) Komisija 7. un 9. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai.
3. Iestāde regulāri un cieši sadarbojas ar 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju, kā arī 
Eiropas uzraudzības iestādi 
(apdrošināšana un fondētās pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri 
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un tirgi) ar 40. pantā minēto Eiropas 
uzraudzības iestāžu (apvienotā komiteja) 
starpniecību, nodrošina darba 
konsekvenci starpnozaru līmenī un 
vienojas par kopējām nostājām finanšu 
konglomerātu uzraudzībā un citos 
starpnozaru jautājumos.
4. Ņemot vērā īstenas sadarbības principu 
saskaņā ar ES līguma 4. panta 3. punktu, 
EFUS puses sadarbojas, ievērojot uzticību 
un savstarpēju cieņu, jo īpaši nodrošinot 
atbilstīgas un uzticamas informācijas 
plūsmu savā starpā.
5. Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes, kas 
darbojas Eiropas Savienībā, ir tikai 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ietvertajām uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts Goulard ziņojumā, Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jāietver Komisija.

Grozījums Nr. 301
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

1. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”), 
kas darbojas kā integrēts uzraudzības 
iestāžu tīkls, kurā apvienotas visas 
finanšu uzraudzības jomā kompetentās 
dalībvalstu un Eiropas Savienības 
iestādes, kas minētas šajā regulā un 
saistītās ES regulās. Tās galvenais mērķis 
ir nodrošināt stingru un konsekventu 
finanšu iestāžu uzraudzību Eiropā, tādā 
veidā radot uzticību finanšu sistēmai, 
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atbalstot ilgtspējīgu Eiropas izaugsmi un 
kalpojot uzņēmumu un pilsoņu 
vajadzībām.
2. EFUS veido:
a) Eiropas Sistēmisko risku komiteja;
b) Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), ko izveido ar Regulu 
(ES) Nr. .../... [EVTI];
c) Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), ko 
izveido ar Regulu (ES) Nr. .../... [EAFPI];
d) Iestāde;
e) 40. pantā paredzētā Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja 
(EUIAK);
f) dalībvalstu iestādes, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. .../... [EVTI], Regulas 
(EK) Nr. .../2009 [EAFPI] un Regulas 
(EK) Nr. .../... [EBI] 1. panta 2. punktā;
g) Komisija 7. un 9. pantā minēto 
uzdevumu veikšanai.
3. Ņemot vērā īstenas sadarbības principu 
saskaņā ar ES līguma 4. panta 3. punktu, 
visas EFUS puses cieši sadarbojas, 
ievērojot uzticību un savstarpēju cieņu.
4. Visas finanšu iestādes ir pakļautas 
juridiski saistošiem Eiropas tiesību aktiem 
un EFUS kompetento iestāžu uzraudzībai. 
5. EFUS neliedz kompetentajām iestādēm 
izmantot savas valsts uzraudzības 
pilnvaras saskaņā ar juridiski saistošiem 
Eiropas tiesību aktiem un atbilstoši 
starptautiskiem banku uzraudzības 
principiem.
6. Tiesības uzraudzīt finanšu iestādes 
Eiropas Savienībā ir tikai Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmā ietvertajām 
uzraudzības iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts 
Direktīvā 2002/87/EK;

(1) „finanšu iestādes” ir visi uzņēmumi, 
kuru galvenās darbības jomas ir 
noguldījumu pieņemšana, kredītu 
izsniegšana, apdrošināšanas vai citu 
finanšu pakalpojumu sniegšana saviem 
klientiem vai dalībniekiem vai arī finanšu 
ieguldījumu vai tirdzniecības darbību 
veikšana uz sava rēķina, un visi pārējie 
uzņēmumi vai organizācijas, kas līdzīgās 
jomās darbojas Eiropas Savienībā, pat ja 
tās neveic tiešus darījumus ar plašāku 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts 
Direktīvā 2002/87/EK;

(1) „finanšu iestādes” ir uzņēmumi un 
organizācijas, uz kuriem attiecas jebkurš 
no 1. panta 2. punktā minētajiem 
leģislatīvajiem aktiem. Tomēr attiecībā uz 
Direktīvu 2005/60/EK „finanšu iestādes” 
ir tikai šajā direktīvā definētās 
kredītiestādes un finanšu iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 304
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts 
Direktīvā 2002/87/EK;

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts 
Direktīvā 2002/87/EK, un kopumā 
jebkāda veida uzņēmumi un 
organizācijas, uz kuriem attiecas jebkurš 
no 1. panta 2. punktā minētajiem 
leģislatīvajiem aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts Direktīvā 
2002/87/EK;

(1) „finanšu iestādes” ir „kredītiestādes”, 
kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
„ieguldījumu sabiedrības”, kā noteikts 
Direktīvā 2006/49/EK, un „finanšu 
konglomerāti”, kā noteikts Direktīvā 
2002/87/EK, kā arī „publiskā sektora 
bankas”, jo īpaši „attīstības bankas”;

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz EIB, kas ir publiskā sektora attīstības banka, kura nav pakļauta 
valsts iestādes kontrolei. Eiropas Parlaments 2007. gadā, pēc politiskām debatēm par 
Eiropas Investīciju bankas 2006. gada ziņojumu, prasīja, lai šī iestāde tiktu pakļauta tādiem 
pašiem uzraudzības noteikumiem kā kredītiestādes, kā arī īstenai, neatkarīgai regulēšanas 
kontrolei.
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Grozījums Nr. 306
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās 
iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK 
un Direktīvā 2006/49/EK, un attiecībā uz 
noguldījumu garantiju sistēmām iestādes, 
kuras pārvalda noguldījumu garantiju 
sistēmas saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK.

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās 
iestādes kredītiestāžu un finanšu iestāžu 
uzraudzības jomā, kā noteikts 
Direktīvā 2006/48/EK, 
Direktīvā 2006/49/EK, 
Direktīvā 2007/64/EK, 
Direktīvā 2009/110/EK, 
Direktīvā 2002/65/EK un 
Direktīvā 2005/60/EK, un attiecībā uz 
noguldījumu garantiju sistēmām valsts
iestādes, kuras pārvalda noguldījumu 
garantiju sistēmas, vai gadījumos, kad 
noguldījumu garantiju sistēmu pārvalda 
privāts uzņēmums, valsts iestāde, kas 
uzrauga šo sistēmu, saskaņā ar 
Direktīvu 94/19/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās 
iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK 
un Direktīvā 2006/49/EK, un attiecībā uz 
noguldījumu garantiju sistēmām iestādes, 
kuras pārvalda noguldījumu garantiju 
sistēmas saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK.

(2) „kompetentās iestādes” ir kompetentās 
iestādes, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK 
un Direktīvā 2006/49/EK, un attiecībā uz 
noguldījumu garantiju sistēmām 
Direktīvā 94/19/EK minētās kompetentās 
iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Sistēmiskais risks ir finanšu 
pakalpojumu pārtraukšanas risks, ko rada 
būtiska visas finanšu sistēmas vai tās daļu 
pasliktināšanās un kam var būt nopietna 
negatīva ietekme uz reālo ekonomiku. 
Visu veidu finanšu iestādes un starpnieki, 
tirgi, infrastruktūra un instrumenti 
zināmā mērā var būt sistēmiski nozīmīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Pārrobežu risks ir risks, ko rada 
ekonomiskā nelīdzsvarotība vai 
finansiālas neveiksmes visā Eiropas 
Savienībā vai tās daļās, kam var būt 
būtiska negatīva ietekme uz darījumiem 
starp divu vai vairāku dalībvalstu 
uzņēmējiem, iekšējā tirgus darbību vai ES 
vai jebkuras tās dalībvalsts publiskajām 
finansēm. Visu veidu ekonomiskie un 
finanšu riski zināmā mērā var būt ar 
pārrobežu nozīmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde ir Kopienas iestāde ar juridiskas 
personas statusu.

1. Iestāde ir Eiropas Savienības iestāde ar 
juridiskas personas statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Veicot šajā regulā tai paredzētos 
uzdevumus, Iestāde darbosies patstāvīgi, 
objektīvi un tikai un vienīgi Eiropas 
Savienības interesēs.

Or. en

Pamatojums

Visām trim EUI jādarbojas visas ES interesēs.

Grozījums Nr. 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts uzraudzības iestādes kā 
Iestādes dalībnieces darbojas Eiropas 
mērogā.
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Or. en

Grozījums Nr. 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Londona. Iestādes atrašanās vieta ir Frankfurte. 

Or. en

Grozījums Nr. 314
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
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Londona. Iestādes atrašanās vieta ir [Frankfurte]. 

Or. en

Pamatojums

Tas atvieglo iestāžu darba koordinēšanu.

Grozījums Nr. 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Londona. Iestādes atrašanās vieta ir (...). 

Or. en



PE439.966v01-00 32/81 AM\809989LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Pamatojums

Eiropadomes 2003. gada 13. decembra secinājumos uzsvērts: „Visbeidzot, dalībvalstu 
pārstāvji, tiekoties valsts vai valdību vadītāju līmenī, piekrita dot priekšroku jaunajām 
dalībvalstīm, tiklīdz tās būs iestājušās Eiropas Savienībā, lai tajās izvietotu citus birojus un 
aģentūras, kas tiks veidoti nākotnē, neietekmējot to, ka gadījumā, ja tiks veidota Eiropas 
Prokuratūra, tad saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Lēmuma noteikumiem tās atrašanās vieta 
būs Luksemburga.”

Grozījums Nr. 316
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes uzdevumi ir: 1. Lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu 
finanšu iestāžu uzraudzību Eiropā, 
Iestādei ir šādi uzdevumi:

Or. en

Grozījums Nr. 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt augstas kvalitātes kopēju 
reglamentējošu un uzraudzības standartu 
un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot 
atzinumus Kopienas iestādēm un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un 
tehnisko standartu projektu, pamatojoties 
uz 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem;

(a) veicināt augstas kvalitātes kopēju 
reglamentējošu un uzraudzības standartu 
un prakses noteikšanu, jo īpaši sniedzot 
atzinumus Eiropas Savienības iestādēm un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un 
tehnisko standartu projektu, pamatojoties 
uz šo regulu un 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 318
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) veicināt Kopienas tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot 
kopēju uzraudzības kultūru, nodrošinot 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
piemērošanu, novēršot regulējuma 
arbitrāžu, veicot starpnieka funkciju un 
izšķirot strīdus starp kompetentajām 
iestādēm, nodrošinot ES mēroga finanšu 
iestāžu efektīvu un saskaņotu uzraudzību 
un uzraudzības iestāžu kolēģiju 
konsekventu darbību un veicot pasākumus 
ārkārtas situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Grozījums Nr. 321
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) stimulēt un veicināt uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu starp 
kompetentajām iestādēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) rosināt un veicināt uzdevumu un 
pienākumu deleģēšanu starp 
kompetentajām iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) cieši sadarboties ar ESRK, jo īpaši 
sniedzot ESRK informāciju, kas tai ir 
nepieciešama uzticēto uzdevumu izpildei 
un nodrošinot turpmākus pasākumus pēc 
ESRK brīdinājumiem un ieteikumiem;

(d) cieši sadarboties ar ESRK, jo īpaši 
sniedzot ESRK informāciju, kas tai ir 
nepieciešama uzticēto uzdevumu izpildei, 
kā noteikts 21. panta 2. punktā, un 
nodrošinot turpmākus pasākumus pēc 
ESRK brīdinājumiem un ieteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums seko attiecīgajam informācijas vākšanas spēju samazinājumam turpmākajos 
21. panta 2. punkta grozījumos. Lai veicinātu izpratni par sistēmisko risku, noteikti jāuzlabo 
informācijas apmaiņa. Tomēr ir svarīgi, lai noskaņojums tirgū netiktu sabojāts, kas ir 
iespējams, ja tiktu atklāti slepeni un konfidenciāli dati, izjaucot finanšu tirgu pienācīgu 
darbību.
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Grozījums Nr. 324
Pervenche Berès

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) cieši sadarboties ar EVTI nodaļu, kas 
atbild par ieguldītāju aizsardzību, 
pilnvarošanu un produktu un to 
komercializācijas pārraudzību, jo īpaši 
sniedzot EVTI informāciju, kas tai ir 
nepieciešama šā uzdevuma izpildei;

Or. en

Pamatojums

EVTI jāuztic uzdevums nodrošināt ieguldītāju aizsardzību. Par šā uzdevuma izpildi atbild 
tikai viena uzraudzības iestāde, tomēr šajā procesā tai nepieciešama palīdzība. Tādā veidā 
iespējams nokļūt vistuvāk tā dēvētajam „twin peaks” modelim, radikāli negrozot nevienu no
trim ierosinātajām EFUS regulām. 

Grozījums Nr. 325
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) īpaši izvērtēt kredītu pieejamību, 
izmantojamību un izmaksas 
mājsaimniecībām un uzņēmumiem, jo 
sevišķi MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) veikt tirgu, risku un attiecīgo 
uzņēmumu ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru ekonomisko analīzi, lai sniegtu 
informāciju par Iestādes pienākumu 
izpildi;



PE439.966v01-00 38/81 AM\809989LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fc) sekmēt ieguldītāju un noguldītāju 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktos īpašos uzdevumus.

(g) veikt jebkurus citus šajā regulā vai 
1. panta 2. punktā minētajos Eiropas 
Savienības tiesību aktos noteiktos īpašos 
uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) būt par kontroles un regulēšanas 
iestādi visām iestādēm, kas minētas 
2. pantā un kas nav pakļautas kādas 
valsts uzraudzības iestādes kontrolei;
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Or. fr

Pamatojums

Noteiktas kredītiestādes un/vai attīstības bankas, piemēram, Eiropas Investīciju banka, nav 
pakļautas kādas valsts uzraudzības iestādes kontrolei, jo tās ir starptautiskas finanšu 
iestādes. Priekšlikums paredz, ka jaunajai Eiropas Banku iestādei būs šie uzraudzības un 
regulēšanas pienākumi. Šis priekšlikums galvenokārt attiecas uz Eiropas Investīciju banku.

Grozījums Nr. 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) vajadzības gadījumā pārņemt visus 
pašreizējos uzdevumus no Eiropas Banku 
uzraudzītāju komitejas;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 gb) savā tīmekļa vietnē publicēt un 
regulāri aktualizēt informāciju par savu 
darbības jomu, lai nodrošinātu 
sabiedrībai viegli pieejamu informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 334
Wolf Klinz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pieprasīt kompetentajām valsts 
iestādēm veikt stresa testus, izmantojot 
vienotu metodiku;

Or. en

Pamatojums

EBI jābūt pilnvarotai veikt stresa testus, lai nodrošinātu sistēmas elastīgumu un iegūtu 
svarīgu informāciju, izmantojot saskaņoto ziņojuma formu un metodiku, kā noteikts 17. pantā.

Grozījums Nr. 335
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) īpašos gadījumos, kas noteikti 10. un 
11. pantā, pieņemt atsevišķus 
kompetentajām iestādēm adresētus 
lēmumus;

(d) īpašos gadījumos, kas noteikti 10. un 
11. pantā, pieņemt atsevišķus vai kopīgus 
kompetentajām iestādēm adresētus 
lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) īpašos gadījumos, kas noteikti 9. panta 
6. punktā, 10. panta 3. punktā un 
11. panta 4. punktā, pieņemt atsevišķus 

svītrots
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finanšu iestādēm adresētus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) īpašos gadījumos, kas noteikti 9. panta 
6. punktā, 10. panta 3. punktā un 11. panta 
4. punktā, pieņemt atsevišķus vai kopīgus 
finanšu iestādēm adresētus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) aizliegt konkrētu produktu 
tirdzniecību vai darījumu veidus, ja ESRK 
ir sniegusi šādu ieteikumu EBI, lai 
novērstu to, ka tiek nodarīts liels 
kaitējums finanšu tirgu pienācīgai 
darbībai un integritātei, ieskaitot 
ieguldītāju aizsardzības jautājumus, vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitātei. Pēc aizliegumā 
noteiktā laikposma ESRK un EBI 
jānovērtē, vai aizliegums jāsaglabā. 
Produktu un darījumu aizliegums 
jāpiemēro kā pēdējais līdzeklis; 

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Marta Andreasen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Iestāde regulē finanšu produktu 
tirdzniecību gan augšupejošos, gan arī 
lejupslīdošos tirgos, lai novērstu to, ka 
tiek nodarīts kaitējums ieguldītāju 
aizsardzībai, un lai nodrošinātu finanšu 
tirgu pienācīgu darbību un integritāti. Lai 
saglabātu likviditāti tirgos, pēc cenu 
celšanas var tikt atļauta aizņemtu 
vērtspapīru pārdošana.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības iestādei ir tiesības pēc saviem ieskatiem atļaut kādu pieņemamu tirgus praksi un 
regulēt to, lai nodrošinātu optimālu tirgus darbību, paturot prātā vajadzību aizsargāt 
ieguldītājus.

Grozījums Nr. 340
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) nodrošināt to, lai valsts iestādēm būtu 
tām vajadzīgā informācija par finanšu 
iestādēm, un izmantot daļu šīs 
informācijas attiecībā uz Eiropas mēroga 
iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu izpratni par sistēmisko risku, noteikti jāuzlabo informācijas apmaiņa. Tomēr 
starp kompetentajām iestādēm jau darbojas informācijas vākšanas un apmaiņas kanāli, un 
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EBI nav jāvēršas ar tiešu informācijas pieprasījumu pie atsevišķām organizācijām.

Grozījums Nr. 341
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tieši vākt vajadzīgo informāciju par 
finanšu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) veicināt saskaņotu rīcību starp 
kompetentajām iestādēm, kā noteikts 
16. pantā, tostarp aktivizējot to pilnvaras 
kā Iestādes dalībniecēm, lai panāktu 
vienotu ES reakciju sistēmisku un 
pārrobežu risku gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) analizēt un sekot līdzi tam, vai 
vienotajā finanšu tirgū ir tādi produkti vai 
darījumu veidi, kas apdraud visu finanšu 
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sistēmu vai tās daļu;

Or. en

Pamatojums

Prasība, lai EBI rūpīgi pārbauda ikvienu produktu un darījumu veidu, nav reāli izpildāma. 
Turklāt šobrīd ir spēkā regulas par, piemēram, patērētāju aizsardzību, finanšu konsultācijām, 
kapitāla pietiekamību un negodīgu konkurenci. Šīs regulas jau nodrošina patērētāju un 
uzņēmumu aizsardzību.

Grozījums Nr. 344
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot 2. punkta a) un d) 
apakšpunktā minētās pilnvaras, Iestāde 
ņem vērā tos dalībvalstu tiesību aktus, kas 
atbilst Kopienas tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras pār iestādēm 
Kopienā vai ekonomiskām darbībām 
Kopienā, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Uzraudzība galvenokārt jāveic valsts iestādēm un valsts līmenī.

Grozījums Nr. 346
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras pār iestādēm 
Kopienā vai ekonomiskām darbībām 
Kopienā, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras pār iestādēm 
Kopienā vai ekonomiskām darbībām 
Kopienā, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. 

3. Iestāde īsteno visas ekskluzīvās 
uzraudzības pilnvaras Eiropā pār iestādēm 
Eiropā vai ekonomiskām darbībām 
Eiropā, kas tai piešķirtas saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 
piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. Iestāde cieši sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm un izmanto to 
kompetenci, līdzekļus un spējas īstenot 
ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras un 
veikt izmeklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Iestādei cieši jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm. Svarīgi, lai jaunā uzraudzības 
struktūrvienība izmantotu kompetento iestāžu kompetenci, līdzekļus un spējas īstenot 
ekskluzīvās uzraudzības pilnvaras un veikt izmeklēšanu. 
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Grozījums Nr. 350
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 351
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Iestāžu kā kompetentu iestāžu un Iestādes 

dalībnieču pilnvaras dalībvalstīs
Lai sasniegtu Iestādes mērķus, iestādes kā 
kompetentas iestādes un Iestādes 
dalībnieces dalībvalstīs ir pilnvarotas 
pieņemt preventīvus un korektīvus 
uzraudzības pasākumus. Šīs pilnvaras, 
kas ir attiecināmas uz finanšu iestādēm 
un tiek īstenotas proporcionāli, ietver 
spēju:
a) pieprasīt un saņemt pietiekamu 
informāciju;
b) noteikt ziņošanas un informācijas 
sniegšanas prasības;
c) veikt pārbaudes uz vietas;
d) pieņemt uzraudzības pasākumus 
(ieskaitot tos, kas skar interešu konfliktus, 
labu pārvaldību, likviditāti, noteikumus, 
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dividendes un atlīdzības politiku);
e) būtiska riska gadījumā, kas novērtēts 
pēc vienotiem kritērijiem, banku 
mazumtirdzniecības pakalpojumus nošķirt 
vai atdalīt no tirdzniecības un citām ar 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
nesaistītām darbībām;
f) uz laiku ierobežot vai aizliegt konkrētus 
produktus vai darījumu veidus, kas tieši 
vai netieši var radīt pārmērīgu 
nestabilitāti tirgū vai sagraut visu Eiropas 
finanšu sistēmu vai tās daļu, publiskās 
finanses vai reālo ekonomiku;
g) būtiska iekšējā riska gadījumā, kas 
novērtēts pēc vienotiem kritērijiem, likt 
finanšu iestādēm savu darbību veikt ar 
filiāles starpniecību;
h) uzlikt tādu naudas sodu, kas attur no 
pārkāpumiem;
i) diskvalificēt vadītājus un direktorus;
j) atcelt no amata atbildīgās personas vai 
direktoru padomi;
k) īslaicīgi iejaukties finanšu iestāžu 
darbā;
l) atņemt ierobežotas atbildības 
priekšrocības lieliem finanšu iestāžu 
akcionāriem, ja tie aktīvi neaizstāv 
kopējās intereses tādos gadījumos kā 
pārredzamības trūkums, neapdomīga 
līdzekļu aizdošana vai aizņemšanās vai 
nopietni un sistemātiski pārkāpumi;
m) paplašināt finanšu atbildības loku, tajā 
ietverot vadītājus, direktorus vai finanšu 
iestādes, kas izraisa vai pieļauj nopietnus 
un sistemātiskus pārkāpumus vai kam nav 
atbilstošas materiālās stimulēšanas 
sistēmas attiecībā uz saviem 
pakalpojumiem;
n) vajadzības gadījumā pārraudzīt 
vadītāju un direktoru paziņojumus par 
procentiem, darbībām un līdzekļiem;
o) pieprasīt, lai tiktu izstrādāts un regulāri 
aktualizēts detalizēts noregulējuma 
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režīms, ietverot strukturētu agrīnās 
intervences mehānismu, tūlītējus 
korektīvos pasākumus un ārkārtas rīcības 
plānu bankrota gadījumā;
p) anulēt licences un pases;
q) vienoties par protokoliem, lai pēc 
iespējas ātri un automātiski panāktu 
saskaņotu rīcību Eiropas līmenī, novēršot 
vai likvidējot nekārtības tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti Vienotais noteikumu krājums

Or. en

Grozījums Nr. 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Lai nodrošinātu efektīvu un 
saskaņotu finanšu iestāžu uzraudzību 
Eiropā, Komisija, ņemot vērā ES 
pieņemtos starptautiskos principus un 
saskaņā ar ES tiesību aktiem, pieņem 
reglamentējošus un apstiprina 
uzraudzības standartus, lai, izmantojot 
regulas vai lēmumus, izveidotu vienotu 
noteikumu krājumu Eiropas finanšu 
uzraudzībai. 



PE439.966v01-00 50/81 AM\809989LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Vienotais noteikumu krājums:
a) detalizēti izskaidro Eiropas tiesību 
aktos ietvertās definīcijas;
b) norāda kopīgos elementus Eiropas 
tiesību aktos ietvertajās ziņošanas un 
informācijas sniegšanas prasībās;
c) sniedz nepieciešamos elementus, lai 
nodrošinātu efektīvus sadarbības 
procesus, tai skaitā Eiropas tiesību aktos 
paredzēto uzraudzības riska novērtēšanu 
un informācijas apmaiņu;
d) nosaka atbilstošus reglamentējošus un 
uzraudzības standartus saistībā ar ESRK 
agrīnajiem brīdinājumiem un 
ieteikumiem attiecībā uz visu Eiropas 
Savienību vai būtisku tās daļu;
e) nosaka atbilstošus reglamentējošus un 
uzraudzības standartus attiecībā uz 
Iestādes vai Eiropas iestāžu 
konstatētajiem pārrobežu riskiem visā 
Eiropas Savienībā vai būtiskā tās daļā;
f) nosaka atbilstošus reglamentējošus un 
uzraudzības standartus attiecībā uz 
ziņošanas, informācijas sniegšanas un 
uzraudzības prasībām attiecīgiem 
uzņēmumiem ar lielu aizņemto līdzekļu 
īpatsvaru un ieguldījumu sabiedrībām, 
kas darbojas visā ES, lai novērstu 
sistēmiskos un neitralizētu pārrobežu 
riskus.

Or. en
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Grozījums Nr. 355
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus jomās, kas īpaši noteiktas 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos. 
Iestāde iesniedz izstrādāto standartu 
projektu Komisijai apstiprināšanai. 

1. Iestāde izstrādā tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas šajā regulā un 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
vai Komisijas pieprasījumā. Tehniskie 
standarti neietver politiskus lēmumus un 
atspoguļo proporcionalitātes principu.
Iestāde iesniedz izstrādāto standartu 
projektu Komisijai, lai tos pieņemtu kā 
deleģētos aktus (reglamentējošus 
standartus) vai apstiprinātu kā 
īstenošanas aktus (uzraudzības 
standartus) saskaņā ar šo regulu un 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem. Standartu projektu vienlaikus 
iesniedz arī Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai papildinātu un grozītu 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu
nebūtiskus elementus. Tehniskie standarti 
neatspoguļo stratēģiskus vai politiskus 
lēmumus, un to saturu ierobežo tiesību 
akti, uz kuriem tie pamatojas. 

Or. en

Pamatojums

Tehniskie standarti un to darbības joma ir skaidri jādefinē. Jānorāda, ka tehniskie standarti 
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nevar ietvert stratēģiskus un politiskus lēmumus un ka to uzdevums ir veicināt tikai to tiesību 
aktu piemērošanu, kas attiecas uz EBI darbības jomu. Jāpaskaidro, ka tehniskos standartus 
Komisija pieņems, pamatojoties uz Līgumā tai paredzētajām pilnvarām pieņemt deleģētos 
aktus.

Grozījums Nr. 357
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
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai papildinātu, aktualizētu un 
grozītu 1. panta 2. punktā minēto 
leģislatīvo aktu nebūtiskus elementus. 
Tehniskie standarti neietver stratēģiskus 
lēmumus, un to saturu ierobežo 
leģislatīvie akti, uz kuriem tie pamatojas. 

Or. en

Pamatojums

Ietvert vārdu „aktualizēt” un vārdkopu „tiesību akti” aizstāt ar „leģislatīvie akti”, kā 
noteikts Skinner ziņojumā.

Grozījums Nr. 358
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. 
Tehniskie standarti neietver politiskus 
lēmumus un nosaka tikai šo tiesību aktu 
piemērošanas nosacījumus. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai. 
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Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.

Grozījums Nr. 359
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai.

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. 
Tehniskie standarti neietver stratēģiskus 
lēmumus, un to saturu ierobežo tiesību 
akti, uz kuriem tie pamatojas. 

Or. en

Grozījums Nr. 360
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai.

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai papildinātu un grozītu 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu
nebūtiskus elementus. Tehniskie standarti 
palīdz veidot vienoto noteikumu krājumu,
taču tie neatspoguļo stratēģiskus lēmumus 
un to saturu ierobežo tiesību akti, uz 
kuriem tie pamatojas. 

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē atklātu 
sabiedrisko apspriešanu ar visām 
ieinteresētajām personām un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un 
izvērtēšana nav nesamērīga attiecībā pret 
konkrēto tehnisko standartu darbības 
jomu un ietekmi vai attiecīgā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību. Iestāde arī prasa 
atzinumu vai konsultāciju 22. pantā 
minētajai Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē tehnisko
standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, ja vien šāda apspriešana un 
izvērtēšana nav nesamērīga attiecībā pret 
konkrēto tehnisko standartu darbības 
jomu un ietekmi vai attiecīgā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 363
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, 
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Iestāde organizē tehnisko standartu 
atklātu sabiedrisko apspriešanu un pirms 
tehnisko standartu projekta pieņemšanas 
izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus, kā arī to praktiskumu ES 
finanšu pakalpojumu tirgū. Iestāde arī 
prasa atzinumu vai konsultāciju 22. pantā 
minētajai Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē tehnisko 
standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un pirms tehnisko standartu projekta 
pieņemšanas izvērtē iespējamās saistītās 
izmaksas un ieguvumus. Šā procesa laikā 
22. pantā minētā Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa var piedāvāt 
savu atzinumu vai konsultāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, 
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams, 
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Iestāde ņem vērā standartu 
atšķirīgo ietekmi uz demokrātiski 
kontrolētiem kooperatīviem 
Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa 
kredītlīgumiem 2. panta 5. punkta a) līdz 
e) apakšpunkta izpratnē, kam ir liela 
nozīme cīņā pret sociālo atstumtību 
vietējo kopienu līmenī. Tehniskie 
standarti atspoguļo proporcionalitātes 
principu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Banku iestādei jāņem vērā dažādie uzņēmējdarbības modeļi, kas sastopami finanšu 
pakalpojumu nozarē. Tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz viena veida finanšu iestādēm, 
jābūt vienādiem visās dalībvalstīs, tomēr tiem jāpieļauj zināms elastīgums, lai atzītu to, ka 
pastāv demokrātiski kontrolēti kooperatīvi, kuru uzņēmējdarbības modeļiem ļoti raksturīga 
izvairīšanās no riska un kam ir liela nozīme cīņā pret sociālo atstumtību vietējās kopienās.

Grozījums Nr. 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē tehnisko 
standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 
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Or. en

Pamatojums

Jaunajai uzraudzības sistēmas struktūrai pilnībā jāpiemēro labāka regulējuma un 
proporcionalitātes princips. Nepietiek ar to, ka apspriešanu un ietekmes novērtēšanu veic 
tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Izstrādājot tehniskos standartus, pamatnostādnes un 
ieteikumus, sabiedriskā apspriešana un izmaksu un ieguvumu izvērtēšana jāveic sistemātiski, 
lai nodrošinātu pārredzamību un uzlabotu efektivitāti. 

Grozījums Nr. 367
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde organizē tehnisko 
standartu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. 

Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.

Grozījums Nr. 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
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saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. 

Or. en

Pamatojums

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Grozījums Nr. 369
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst tikt piešķirtas tiesības grozīt tehniskos standartus. Pēc būtības tie ir 
tehniski, tādēļ tos var izstrādāt tikai EUI tehniskie eksperti. Ja juridisku vai ar vienoto tirgu 
saistītu iemeslu dēļ šie standarti nav atbilstoši, Komisija tos var pilnībā vai daļēji noraidīt.
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Grozījums Nr. 370
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

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

Or. en

Pamatojums

Komisijai nedrīkst būt tiesību grozīt tehnisko standartu saturu. Tai tikai jāpārbauda, vai tas, 
ko izstrādājusi EUI, ir saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 371
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem. 

Trīs mēnešu laikā pēc tehnisko standartu 
projekta saņemšanas Komisija apstiprina 
uzraudzības standartu projektu, ja tie ir 
saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem.. Tā 
paša termiņa laikā Komisija var pieņemt 
tehnisko standartu projektu ar 
grozījumiem, ja tie ir izstrādāti kā 
reglamentējoši standarti. Abos gadījumos 
šo termiņu Komisija var pagarināt par 
vienu mēnesi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 372
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā
Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem. 

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ārkārtas 
apstākļos, ņemot vērā Eiropas Savienības 
intereses, Komisija var apstiprināt 
standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.

Grozījums Nr. 373
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi 
Komisija nedrīkst mainīt Iestādes 
sagatavoto tehnisko standartu saturu, kā 
noteikts šajā pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija plāno standartus 
neapstiprināt, tad standartu projektu tā 
nosūta atpakaļ Iestādei, rakstiski 
izskaidrojot iemeslus, kādēļ šie standarti 
ir pretrunā ar Eiropas Savienības 
sabiedrības interesēm, neievēro 
proporcionalitātes principu vai kavē 
Eiropas vienotā tirgus integrācijas 
procesu.

Or. en

Pamatojums

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Grozījums Nr. 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija plāno standartus 
neapstiprināt, tad standartu projektu tā 
nosūta atpakaļ Iestādei, rakstiski 
izskaidrojot iemeslus, kādēļ šie standarti 
ir pretrunā ar Eiropas Savienības 
sabiedrības interesēm, neievēro 
proporcionalitātes principu vai kavē 
Eiropas vienotā tirgus integrācijas 
procesu. 
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Or. en

Pamatojums

Respektējot Iestādes neatkarību, Komisijai nedrīkst būt tiesību grozīt EBI pieņemtos tehniskos 
standartus. 

Tehniskais standarts Komisijai jāievieš, izmantojot pārbaudes tiesību apstiprināšanas 
procedūru. Tāpēc pret tehniskā standarta projektu tā varētu iebilst tikai tādā gadījumā, ja tā 
uzskata, ka EBI lēmums ir pretrunā ar sabiedrības interesēm, neievēro proporcionalitātes 
principu vai kavē Eiropas vienotā tirgus integrācijas procesu.

Grozījums Nr. 376
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija kā pēdējo līdzekli plāno 
standartus neapstiprināt vai apstiprināt 
tos daļēji vai ar grozījumiem, tad 
standartu projektu tā nosūta atpakaļ 
Iestādei, ierosinot pamatotus grozījumus. 
6 nedēļu laikā Iestāde var grozīt standartu 
projektu, pamatojoties uz Komisijas 
ierosinātajiem grozījumiem, un formāla 
atzinuma veidā to vēlreiz iesniegt 
Komisijai.

Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.
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Grozījums Nr. 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija neapstiprina standartus, tā 
ierosina pamatotus grozījumus un 
standartu projektu nosūta atpakaļ 
Iestādei. Iestāde var grozīt standartu 
projektu, pamatojoties uz Komisijas 
ierosinātajiem grozījumiem, un vēlreiz to 
iesniegt Komisijai apstiprināšanai.

Or. en

Pamatojums

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Grozījums Nr. 378
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jebkurā gadījumā Komisija informē 
Iestādi, Eiropas Parlamentu un Padomi 
par tās pieņemto lēmumu, minot iemeslus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, termiņam beidzoties, Iestāde grozītos 
standartus nav iesniegusi vai ir iesniegusi 
standartus, kas nav grozīti atbilstoši 
Komisijas ierosinātajiem grozījumiem, tad 
Komisija kā pēdējo līdzekli var pieņemt 
standartus ar grozījumiem, ko tā uzskata 
par būtiskiem, vai noraidīt standartus.

Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.

Grozījums Nr. 380
Danuta Jazłowiecka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mēneša laikā no grozīto standartu 
saņemšanas Komisija apstiprina 
iesniegtos standartus ar Iestādes 
ierosinātajiem grozījumiem vai noraida 
standartus un informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par tās pieņemto 
lēmumu, minot iemeslus. 

Or. en
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Pamatojums

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Grozījums Nr. 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mēneša laikā no grozīto standartu 
saņemšanas Komisija apstiprina 
iesniegtos standartus ar Iestādes 
ierosinātajiem grozījumiem vai noraida 
standartus.

Or. en

Pamatojums

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Grozījums Nr. 382
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem reglamentējošos 
standartus kā deleģētos aktus saskaņā ar 
šīs regulas 7.a līdz 7.d pantu un apstiprina 
uzraudzības standartus kā īstenošanas 
aktus atbilstoši LESD 291. pantā 
aprakstītajai procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 nedēļu laikā Iestāde attiecīgi groza 
standartu projektu, ņemot vērā Komisijas 
intereses.

Or. en

Pamatojums

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.



AM\809989LV.doc 67/81 PE439.966v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 nedēļu laikā Iestāde attiecīgi groza 
standartu projektu, ņemot vērā Komisijas 
intereses.

Or. en

Pamatojums

Respektējot Iestādes neatkarību, Komisijai nedrīkst būt tiesību grozīt EBI pieņemtos tehniskos 
standartus. 

Tehniskais standarts Komisijai jāievieš, izmantojot pārbaudes tiesību apstiprināšanas 
procedūru. Tāpēc pret tehniskā standarta projektu tā varētu iebilst tikai tādā gadījumā, ja tā 
uzskata, ka EBI lēmums ir pretrunā ar sabiedrības interesēm, neievēro proporcionalitātes 
principu vai kavē Eiropas vienotā tirgus integrācijas procesu.

Grozījums Nr. 385
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iestādi 
Komisija nedrīkst mainīt Iestādes 
sagatavoto tehnisko standartu saturu, kā 
noteikts šajā pantā.

Or. en

Pamatojums

7. pantā noteikto saistošo standartu saturu nedrīkst paplašināt, ietverot jomas, uz kurām 
attiecas spriedums par uzraudzību.  Pamatojums, kāpēc netiek organizēta atklāta tehnisko 
standartu apspriešana, nav pietiekams. Ierosinātā Eiropas Komisijas rīcības brīvība attiecībā 
uz EUI tehniskajiem standartiem Kopienas interesēs mazina atšķirību starp „tehniskajiem” 
un „politiskajiem” aspektiem šajā jomā. Tāpēc šī rīcības brīvība ir jāierobežo, lai to 
izmantotu tikai kā pēdējo līdzekli un lai teksts būtu saskaņā ar Padomes vispārējo pieeju.
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Grozījums Nr. 386
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Līdz ar to EUI varēs pieņemt visus 2. līmeņa pasākumus un vairs nebūs vajadzīgi tādi 
2. līmeņa pasākumi, kas neietver EUI.

Grozījums Nr. 387
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantā 
minētajiem noteikumiem Komisija pieņem 
deleģētos aktus, kuru mērķis ir ieviest 
1. punktā minētos tehniskos standartus. 
Tehniskos standartus izstrādā, ņemot vērā 
galveno — proporcionalitātes principu. 
Šos aktus pieņem kā regulas vai lēmumus,
un tie jāpublicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. eenen

Pamatojums

Tehniskie standarti Eiropas Savienībā nedrīkst pārslogot nozari ar normatīvām prasībām. 
Īpaši svarīgi tas ir mazākajām bankām. Vienotajā noteikumu krājumā jāparedz 
proporcionalitātes pieeja. Jāpaskaidro, ka tehniskos standartus Komisija pieņems, 
pamatojoties uz Līgumā tai paredzētajām pilnvarām pieņemt deleģētos aktus (Lisabonas 
līguma 290. pants). Tehnisko standartu apstiprināšanas procesam jābūt labi pārredzamam.
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Grozījums Nr. 388
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantā 
minētajiem noteikumiem Komisija pieņem 
deleģētos aktus, kuru mērķis ir ieviest 
1. punktā minētos tehniskos standartus. 
Tehniskos standartus izstrādā, ņemot vērā 
galveno — proporcionalitātes principu. 
Šos aktus pieņem kā regulas vai lēmumus 
un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Eiropas noteikumu krājums nedrīkst pārslogot nozari ar normatīvām prasībām. Īpaši svarīgi 
tas ir mazākajām bankām. Vienotajā noteikumu krājumā jāparedz pieeja „vienāds risks —
vienādi noteikumi”, nevis „visi vienā rindā”.

Grozījums Nr. 389
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
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija pieņem tehniskos standartus 
saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantu. Šos aktus 
Komisija pieņem kā regulas vai lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie standarti jāuzskata par deleģētajiem aktiem saskaņā ar LESD 290. pantu.
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Grozījums Nr. 390
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc paredzētās procedūras izpildes 
standartus publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī ar attiecīgo 
nosaukumu „ES deleģētie standarti” vai 
„ES īstenošanas standarti”.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vienoto noteikumu krājumu regulāri 
aktualizē un pielāgo jaunajiem Eiropas 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Savā gada ziņojumā Iestāde norāda, 
kuras valsts iestādes nav ievērojušas 
reglamentējošos un uzraudzības 
standartus.
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Or. en

Grozījums Nr. 393
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
1. 7. pantā minēto pilnvaru deleģējumu 
var atsaukt Eiropas Parlaments vai 
Padome.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
pilnvaru deleģējuma atsaukšanu, par to 
cenšas informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras var tikt 
atsauktas.
3. Lēmumā par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Tas stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā 
datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
derīgumu. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Tas atbilst jaunajai komiteju procedūrai. Parlamentam nav jābūt pienākumam rakstiski 
norādīt atsaukšanas iemeslus. 
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Grozījums Nr. 394
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Deleģēšana

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

Or. en

Grozījums Nr. 395
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Deleģējuma atsaukšana

1. 7. pantā minēto pilnvaru deleģējumu 
var atsaukt Eiropas Parlaments vai 
Padome.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
pilnvaru deleģējuma atsaukšanu, 
pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas par to cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, norādot, kuras 
deleģētās pilnvaras var tikt atsauktas un 
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minot iespējamos atsaukšanas iemeslus.
3. Lēmums par atsaukšanu stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. 
Lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret deleģēto aktu nav 
paudusi, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
šajā izdevumā minētajā datumā.
Pirms šā laikposma beigām, kā arī 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome var informēt Komisiju, ka šīs 
iestādes neplāno iebilst pret deleģētu aktu. 
Šādos gadījumos deleģēto aktu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā šajā izdevumā 
minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleģētu aktu, tas 
nestājas spēkā.
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Or. en

Pamatojums

Tas atbilst jaunajai komiteju procedūrai. Parlamentam nav jābūt pienākumam rakstiski 
norādīt iebildumu iemeslus. 

Grozījums Nr. 397
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.
2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret deleģēto aktu nav 
paudusi, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
šajā izdevumā minētajā datumā. 
Pirms šā laikposma beigām, kā arī 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome var informēt Komisiju, ka šīs 
iestādes neplāno iebilst pret deleģētu aktu. 
Šādos gadījumos deleģēto aktu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā šajā izdevumā 
minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleģētu aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda 
šādu iebildumu iemeslus.
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Or. en

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

Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d pants
Deleģēto aktu projektu neapstiprināšana 

vai grozīšana
1. Ja Komisija neapstiprina deleģēto aktu 
projektus vai izdara tajos grozījumus, 
Komisija šo lēmumu paziņo Iestādei, 
Eiropas Parlamentam un Padomei, minot 
iemeslus. 
2. Eiropas Parlaments vai Padome 
mēneša laikā var sasaukt atbildīgās 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
komitejas ad hoc sanāksmi, uzaicinot 
atbildīgo komisāru un Iestādes 
priekšsēdētāju, lai izklāstītu savus 
atšķirīgos apsvērumus.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Skinner ziņojumam.

Grozījums Nr. 399
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 

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

konsekventu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu 
iestādēm. Attiecībā uz jautājumiem, par 
kuriem Iestāde ir juridiski pilnvarota 
izstrādāt tehniskos standartus, kā noteikts 
šīs regulas 7. pantā, pamatnostādnes un 
ieteikumus tā izdod tikai pēc standartu 
pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai pamatnostādnes vai ieteikumi neaizstātu standartus, kas paredzēti tiesību 
aktos, — tas ir tiesiskās noteiktības jautājums. Turklāt saskaņā ar galveno mērķi izveidot 
visaptverošu un vienotu noteikumu krājumu EUI motivācijai un likumdevēja pilnvarām jābūt 
ļoti spēcīgām.  

Grozījums Nr. 400
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi, 
nepieļaujot iespējamo valsts iestāžu 
„skrējienu uz 0 punktu” saistībā ar tīšu 
uzraudzības standartu prasību 
atvieglošanu, lai paaugstinātu savu 
finanšu centru konkurētspēju, un 
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
kompetentajām iestādēm vai finanšu 
iestādēm. 

Or. en
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Grozījums Nr. 401
Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 402
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas 
un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu 
vai konsultāciju 22. pantā minētajai 
Banku nozares ieinteresēto personu 
grupai. Pamatnostādnes un ieteikumus 
izstrādā, ņemot vērā galveno —
proporcionalitātes principu.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā tehnisko standartu gadījumā proporcionalitāte ir noteikta kā galvenais princips, kas 
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vada pamatnostādņu un ieteikumu izstrādi. Atklāta sabiedriskā apspriešana jāparedz kā 
obligāta, ne tikai izstrādājot tehniskos standartus, bet arī sagatavojot pamatnostādnes un 
ieteikumus.

Grozījums Nr. 403
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē atklātu sabiedrisko 
apspriešanu ar visām ieinteresētajām 
personām un izvērtē iespējamās saistītās 
izmaksas un ieguvumus, ja vien šāda 
apspriešana un izvērtēšana nav 
nesamērīga attiecībā pret konkrēto 
pamatnostādņu un ieteikumu darbības 
jomu un ietekmi vai attiecīgā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību. Iestāde arī prasa 
atzinumu vai konsultāciju 22. pantā 
minētajai Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu atklātu sabiedrisko apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas 
un ieguvumus. Iestāde var arī prasīt 
atzinumu vai konsultāciju Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai.

Or. en
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Grozījums Nr. 405
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatnostādnes un ieteikumus publicē 
Iestādes tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 407
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā no attiecīgās 
pamatnostādnes vai ieteikuma izdošanas 
katra kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
par to, vai attiecīgā pamatnostādne vai 
ieteikums tiks ievērots. Ja kompetentā 
iestāde nepiemēro šādas pamatnostādnes 
vai ieteikumus, tā informē Iestādi par 
nepiemērošanas iemesliem. Katru 
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gadījumu izvērtējot atsevišķi, Iestāde var 
pieņemt lēmumu šos kompetentās iestādes 
minētos iemeslus publiskot. 

Or. en

Grozījums Nr. 408
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savā ziņojumā Iestāde informē 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
izdotajām pamatnostādnēm un 
ieteikumiem. Iestāde var paziņot, kura 
valsts iestāde nav tos ievērojusi, un 
ieskicēt, kā tā plāno nodrošināt, ka 
kompetentās iestādes turpmāk ievēros 
Iestādes pamatnostādnes un ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pamatnostādnes vai ieteikuma 
izdošanas visas finanšu iestādes katru 
gadu skaidri un detalizēti ziņo par to, vai 
ir ievērojušas šo pamatnostādni vai 
ieteikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savā gada ziņojumā Iestāde norāda, kura 
valsts iestāde nav ievērojusi tās izdotās 
pamatnostādnes un ieteikumus, un 
ieskicē, kā tā plāno nodrošināt, ka 
turpmāk valsts iestādes ievēros tās 
pamatnostādnes un ieteikumus; tādu pašu 
informāciju tā sniedz arī par galvenajām 
un lielākajām finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tehnisko standartu piemērošanu, ir vērts pastiprināt principu „ievēro vai 
paskaidro”.


