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Grozījums Nr. 531
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde veicina saskaņotu Kopienas rīcību, 
cita starpā:

Iestāde veicina saskaņotu, konsolidētu un 
integrētu Eiropas Savienības rīcību, cita 
starpā:

Or. en

Grozījums Nr. 532
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
16. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) finanšu nestabilitātes un krīzes 
situācijās veicot visus atbilstīgos 
pasākumus, lai iespējami ātri un 
automātiski panāktu dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu kopēju 
rīcību;

Or. en

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

Priekšlikums regulai
16. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) darbojoties kā reglamentējošu 
ziņojumu centrālā saņēmēja tām 
iestādēm, kas ir aktīvas vairāk nekā vienā 
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dalībvalstī. Pēc ziņojumu saņemšanas 
Iestāde izplata informāciju 
kompetentajām dalībvalstu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

 Daudzos gadījumos EBA noteiks tehniskos standartus, lai ieviestu kapitāla un citus 
noteikumus (skat. „Omnibus” direktīvu). Lai nodrošinātu, ka visi regulatori strādā vienādos 
faktiskajos apstākļos un ka saskaņošana krīzes situācijā daudz lielākā mērā noris bez 
traucējumiem, EBA ir jākļūst par reglamentējošo ziņojumu centrālo saņēmēju, tādējādi 
novēršot arī pašreizējo dublēšanos dalībvalstu līmeņa ziņošanas dēļ.

Grozījums Nr. 534
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
16. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

4.a) Iestādēm, kas ir aktīvas vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, Iestāde kļūst par 
reglamentējošu ziņojumu centrālo 
saņēmēju. Pēc ziņojumu saņemšanas 
Iestāde izplata informāciju 
kompetentajām dalībvalstu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
16. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde uzrauga un novērtē tirgus 
norises, kuras attiecas uz tās kompetences 
jomu, un vajadzības gadījumā informē 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi, ESRK un Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par attiecīgajām 
mikrouzraudzības tendencēm, iespējamiem 
riskiem un apdraudējumiem.

1. Iestāde uzrauga un novērtē tirgus 
norises, kuras attiecas uz tās kompetences 
jomu, un vajadzības gadījumā informē 
Eiropas Uzraudzības iestādi 
(Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi), Eiropas Uzraudzības iestādi 
(Vērtspapīru un tirgu iestādi), ESRK un 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par attiecīgajām mikrouzraudzības 
tendencēm, iespējamiem riskiem un 
apdraudējumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai labotu iestāžu nosaukumus.

Grozījums Nr. 537
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Savā analīzē Iestāde ietver 
apdrošināšanas un fondēto pensiju tirgu 
ekonomisko analīzi un iespējamo 
notikumu tirgū ietekmi uz tiem. Jo īpaši 
Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, uzsāk veikt 
un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par finanšu iestāžu noturību 
pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū. Šajā 
nolūkā Iestāde piemērošanai kompetentajās 
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iestādēs izstrādā:

Or. en

Pamatojums

Ekonomiskās analīzes izmantošana ļaus ESA pieņemt apzinātākus lēmumus par tās darbību 
ietekmi uz plašāku tirgu, kā arī par notikumu plašākā tirgū ietekmi uz tās darbībām.  Tas 
atbilst labai praksei dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 538
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Savā analīzē Iestāde ietver kredītiestāžu 
tirgu ekonomisko analīzi un iespējamo 
notikumu tirgū ietekmi uz tiem.  Jo īpaši 
Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, uzsāk veikt 
un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par finanšu iestāžu noturību 
pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū. Šajā 
nolūkā Iestāde piemērošanai kompetentajās 
iestādēs izstrādā:

Or. en

Grozījums Nr. 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jo īpaši Iestāde, sadarbojoties ar ESRK, 
uzsāk veikt un koordinē Kopienas mēroga 
novērtējumus par finanšu iestāžu noturību 
pret nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, kā 
arī draudiem, kas izriet no finanšu 
produktu pazīmēm un to sadales 
procesiem. Šajā nolūkā Iestāde 
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piemērošanai kompetentajās iestādēs 
izstrādā:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
17. pants – 1. punkts – 2. daļa – aa daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vienotas metodes, kas ļauj novērtēt 
produkta pazīmju un sadales procesu 
ietekmi uz iestādes finansiālo stāvokli un 
uz patērētāju aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Grozījums Nr. 541
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Cieši sadarbojoties ar Apdrošināšana un 
fondētās pensijas) un Eiropas Uzraudzības 
iestādi (Vērtspapīri un tirgu) Iestāde ar 
Eiropas Uzraudzības iestādes (Apvienotās 
padomdevējas komitejas) starpniecību
nodrošina pietiekamu starpnozaru 
tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt, ka APK (JC) ir galvenā lomā  EUI (ESA)iekšējā koordinācijā.

Grozījums Nr. 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
Eiropas Uzraudzības iestādi (Apvienoto 
komiteju), Iestāde nodrošina pietiekamu 
starpnozaru tendenču, risku un 
apdraudējumu pārskatu.

Or. en

Pamatojums

Lai iekļautu Apvienoto komiteju.
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Grozījums Nr. 543
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
aktīvi piedaloties JCESA, Iestāde 
nodrošina pietiekamu starpnozaru 
tendenču, risku un apdraudējumu pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 544
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
18. pants – -1. punkts a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valstu uzraudzības iestāžu 
tiesības, Iestāde var piedalīties visos 
starptautiskos forumos saistībā ar to 
iestāžu reglamentēšanu un uzraudzību, uz 
kurām attiecas 1. panta 2. punktā minētie 
tiesību akti. 

Or. en

Grozījums Nr. 545
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
18. pants – -1. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde pārstāv Eiropas Savienību  visos 
starptautiskos forumos saistībā ar to 
iestāžu reglamentēšanu un uzraudzību, uz 
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kurām attiecas 1. panta 2. punktā minētie 
tiesību akti. Valstu kompetentās iestādes 
var turpināt šādu forumu veicināšanu 
saistībā ar valstu jautājumiem un 
jautājumiem attiecībā uz šo valstu ES 
tiesību aktos paredzētajām funkcijām un 
kompetencēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 546
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde var veidot attiecības ar uzraudzības 
iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm. Šie nolīgumi neliedz 
dalībvalstīm un to kompetentajām 
iestādēm slēgt divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus ar trešām 
valstīm. 

Or. en

Pamatojums

Iestādei piešķirtā lielākā loma Eiropas Savienības pārstāvēšanā starptautiskos forumos 
nedrīkst skart dalībvalstu un to uzraudzības iestāžu tiesības turpināt slēgt divpusējus vai 
daudzpusējus nolīgumus ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 547
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalībvalstu iestāžu kompetences jomas, 
Iestāde var veidot attiecības un slēgt 
administratīvus nolīgumus ar uzraudzības 
iestādēm, starptautiskām organizācijām un 
trešo valstu iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 548
Othmar Karas

Priekšlikums regulai
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Terminoloģija jābūt saskaņotai ar Lisabonas līguma 290. pantā izmantoto terminoloģiju. 
Jaunās Eiropas Iestādes ārējās kompetences ir jāīsteno ar vispārējām ES ārējām pilnvarām, 

Grozījums Nr. 549
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
18. pants – 2. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savā gada ziņojumā Iestāde iekļauj 
administratīvos nolīgumus un līdzvērtīgus 
ar starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm savstarpēji pieņemtus 
lēmumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 550
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
18. pants – 2. punkts – b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savā ziņojumā Iestāde var iekļaut 
administratīvos nolīgumus un līdzvērtīgus 
ar starptautiskām organizācijām vai  
iestādēm vai trešām valstīm  savstarpēji 
pieņemtus lēmumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 551
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Attiecībā uz apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtējumiem, ko 
veic saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK
noteikumu piemērošanas jomu un kuriem 
saskaņā ar šo direktīvu nepieciešama divu 
vai vairāk dalībvalstu kompetento iestāžu 
apspriešanās, Iestāde, pamatojoties uz 
vienas no attiecīgo kompetento iestāžu
iesniegumu, var pieņemt un publicēt 
atzinumu par uzraudzības novērtējumu, 
izņemot atzinumu saistībā ar Direktīvas 
2006/48/EK 19.a panta 1.e punktā 
minētajiem kritērijiem.  Atzinumu pieņem 
nekavējoties un jebkurā gadījumā pirms 
novērtējuma perioda beigām saskaņā ar 
Direktīvu 2007/44/EK.  Piemēro 20. pantu 
tām jomām, par kurām Iestāde var 
pieņemt atzinumu. 
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Or. en

Pamatojums

Pēc definīcijas apvienošanās ir specifiska iestādēm un tirgus un komerciāli jutīgi, un tai arī 
turpmāk jābūt galvenokārt valstu un ES kompetento iestāžu ziņā.  EUI (ESA) kompetence 
sniegt apvienošanās ieteikumus ir jāpiemēro tikai tajos gadījumos, kad tiesību akti paredz 
konsultācijas starp kompetentajām iestādēm. 

Grozījums Nr. 552
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Attiecībā uz apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtējumiem, ko 
veic saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK 
noteikumiem, Iestāde kļūst par 
reglamentējošu ziņojumu centrālo 
saņēmēju. Lai nodrošinātu efektīvu 
procesu, Iestāde veic šīs procedūras 
starpnieka funkcijas un vada procedūrā 
iesaistītās valstu iestādes. Tā pēc savas 
iniciatīvas vai, pamatojoties uz jebkuras 
kompetentās iestādes iesniegumu, var
pieņemt un publicēt atzinumu par 
uzraudzības novērtējumu, kas jāveic 
jebkurai dalībvalsts iestādei. Piemēro 
20. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 553
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz apvienošanās un 
pārņemšanas darījumu novērtējumiem, ko 
veic saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK 

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

noteikumiem, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai, pamatojoties uz jebkuras kompetentās 
iestādes iesniegumu, var uzraudzīt
novērtējumus un īstenot vadību 
vienkāršošanas un vienādu konkurences 
apstākļu nodrošināšanas nolūkā, un    
pieņemt un publicēt atzinumu par 
uzraudzības novērtējumu, kas jāveic 
jebkurai dalībvalsts iestādei. Piemēro 
20. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Pamatojoties uz apvienotām 
pamatnostādnēm, Iestāde var veikt 
izmaiņas kontroles procedūrā, kas 
noteikta Direktīvā 2007/44/EK. Pēc 
paziņojuma saņemšanas Iestāde saskaņo 
darbības ar attiecīgajām valstu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Grozījums Nr. 555
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
19. pants – 2. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatojoties uz apvienotām 
pamatnostādnēm, Iestāde var veikt 
izmaiņas kontroles procedūrā, kas 
noteikta Direktīvā 2007/44/EK. Pēc 
paziņojuma saņemšanas Iestāde saskaņo 
darbības ar attiecīgajām valstu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iestādes pieprasījumi ir jābalsta uz esošajiem informācijas vākšanas kanāliem. Vajadzības 
gadījumā  var izmantot vienotus ziņojumu formātu un esošo statistiku.
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Grozījums Nr. 557
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 558
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalsts iestādes sniedz 
Iestādei visu nepieciešamo informāciju, lai 
tā varētu veikt šajā regulā noteiktos 
pienākumus, ja adresātam ir likumīga 
piekļuve attiecīgajiem datiem un ja 
informācijas pieprasījums ir samērīgs ar 
konkrētā pienākuma raksturu. 

Or. en

Grozījums Nr. 559
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalsts iestādes 

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

nepieciešamo informāciju, lai tā varētu 
veikt šajā regulā noteiktos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 560
Othmar Karas

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
uzraudzības iestādes un dalībvalstu valsts 
centrālās bankas sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju, lai tā varētu 
veikt šajā regulā noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas domāts ar „citas dalībvalsts iestādes”. 

Grozījums Nr. 561
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri ar nosacījumu, ka 
kompetentās iestādes rīcībā ir šādā 
informācija.  Ja kompetentās iestādes 
nevāc šādu informāciju, Iestādei 
jānodrošina šāds pieprasījums, veicot 
grozījumus attiecīgajās  7. panta 
tehniskajos standartos noteiktajās 
prasībās par ziņojumu sniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 562
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri. Galvenokārt 
pieprasījumi ir jābalsta uz esošajiem 
informācijas vākšanas kanāliem. Ja 
nepieciešams, var izmantot vienotus 
ziņojumu formātu.

Or. en

Pamatojums

Iestādes pieprasījumi ir jābalsta uz esošajiem informācijas vākšanas kanāliem. Vajadzības 
gadījumā  var izmantot vienotus ziņojumu formātu un esošo statistiku.

Grozījums Nr. 563
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri. Galvenokārt
pieprasījumi ir jābalsta uz esošajiem 
informācijas vākšanas kanāliem. Ja 
nepieciešams, var izmantot vienotus 
ziņojumu formātu.

Or. en
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Grozījums Nr. 564
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri.

Iestāde var arī pieprasīt, lai informāciju 
tiktu sniegta regulāri. Šajos pieprasījumos 
iespēju robežās izmanto vienotus 
ziņojumu formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 565
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā 
ar šo pantu, Iestāde vispirms ņem vērā 
esošo statistiku, ko sagatavojusi, 
izplatījusi un izstrādājusi Eiropas 
Statistikas sistēma un Eiropas Centrālo 
banku sistēma.

Or. en

Pamatojums

Iestādes pieprasījumi ir jābalsta uz esošajiem informācijas vākšanas kanāliem. Vajadzības 
gadījumā var izmantot vienotu formātu un esošo statistiku.
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Grozījums Nr. 566
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
20. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā 
ar šo pantu, Iestāde vispirms ņem vērā 
esošo statistiku, ko sagatavojusi, 
izplatījusi un izstrādājusi Eiropas 
Statistikas sistēma un Eiropas Centrālo 
banku sistēma.  

Or. en

Grozījums Nr. 567
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 568
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kompetentās iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus tiktāl, ka pastāv 
ilgstošs un nopietns tirgu dezorganizācijas 
risks, ko apliecina objektīvi pārbaudāmi 
dati un kas pamatoti varētu attiekties uz 
noteiktu iestādi, Iestāde var adresēt 
pamatotu pieprasījumu tieši attiecīgajām 
finanšu iestādēm un citām personām. 
Attiecīgajai finanšu iestādei ir tiesības —
neskarot tai pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus — izteikt viedokli 
pēc būtības par Iestādes pieprasījumu.  Tā 
informē iesaistītās kompetentās iestādes 
par šādiem pieprasījumiem.

Or. en

Pamatojums

EUI pilnvaras adresēt informācijas pieprasījumu  tieši atsevišķām iestādēm būtu jāizmanto 
tikai kā galējā iespēja, un tādēļ ir jāgroza sākotnējais priekšlikums, pielāgojot to, lai tas būtu 
iespējams tikai noteiktās ārkārtas situācijās. Ir skaidra vajadzība uzlabot informācijas 
apmaiņu, lai palielinātu izpratni par sistēmisko risku. Taču ir svarīgi neradīt kaitējumu 
noskaņojumam tirgos ar potenciālu jutīgu un konfidenciālu datu atklāšanu, kas varētu traucēt 
finanšu tirgu pienācīgai darbībai. 

Grozījums Nr. 569
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja informācija nav pieejama vai 
kompetentās iestādes to nesniedz laikus, 
Iestāde var adresēt pilnīgi dibinātu un 
pamatotu pieprasījumu tieši citām 
uzraudzības iestādēm, Finanšu 
ministrijai, kuras rīcībā ir uzraudzības 
informācija, attiecīgās dalībvalsts 
centrālajai bankai vai statistikas birojam.
Tā informē iesaistītās kompetentās iestādes 
par šādiem pieprasījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 570
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja informācija nav pieejama vai 
kompetentās iestādes un citas dalībvalstu 
iestādes to nesniedz laikus, Iestāde var 
adresēt pamatotu pieprasījumu tieši 
attiecīgajām finanšu iestādēm, ja šādas 
informācijas sniegšanas Iestādei izmaksas 
ir samērīgas ar attiecīgās informācijas 
raksturu. Tā informē iesaistītās 
kompetentās iestādes par šādiem 
pieprasījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 572
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

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

Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes un citas dalībvalstu iestādes palīdz 
Iestādei iegūt šādu informāciju. Taču, ja 
attiecīgo informāciju pieprasa ESRK, 
valsts kompetentajai iestādei ir jādod sava 
piekrišana, lai Iestāde varētu sniegt šo 
informāciju ESRK. Iestādei un valstu 
kompetentajām iestādēm pilnībā ir jāņem 
vērā esošie nolīgumi ar trešo valstu 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

EUI pilnvaras adresēt informācijas pieprasījumu  tieši atsevišķām iestādēm būtu jāizmanto 
tikai kā galējā iespēja, un tādēļ ir jāgroza sākotnējais priekšlikums, pielāgojot to, lai tas būtu 
iespējams tikai noteiktās ārkārtas situācijās. Ir skaidra vajadzība uzlabot informācijas 
apmaiņu, lai palielinātu izpratni par sistēmisko risku. Taču ir svarīgi neradīt kaitējumu 
noskaņojumam tirgos ar potenciālu jutīgu un konfidenciālu datu atklāšanu, kas varētu traucēt 
finanšu tirgu pienācīgai darbībai. 

Grozījums Nr. 573
Carl Haglund

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 574
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
20. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pēc Iestādes pieprasījuma kompetentās 
iestādes palīdz Iestādei iegūt šādu 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
20. pants – 3. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja valsts iestāde ir noslēgusi 
atbilstīgos konfidencialitātes nolīgumus, 
pēc attiecīgās dalībvalsts uzraudzības 
iestādes pieprasījuma Iestāde var sniegt 
visu nepieciešamo informāciju, lai valsts 
iestāde varētu veikt savus pienākumus. 

Or. en

Pamatojums

Skinner ierosinātā grozījuma pielāgojums, kas stiprina koordinēšanu. 
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Grozījums Nr. 576
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
20. pants – 3. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja valsts iestāde ir noslēgusi 
atbilstīgos konfidencialitātes nolīgumus, 
pēc attiecīgās dalībvalsts uzraudzības 
iestādes pieprasījuma Iestāde var sniegt 
visu nepieciešamo informāciju, lai valsts 
iestāde varētu veikt savus pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Starp valsts iestādi un EUI jābūt divvirziena informācijas plūsmai, nodrošinot iespēju valsts 
iestādei pieprasīt informāciju no EUI.

Grozījums Nr. 577
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
20. pants – 3. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja valsts iestāde ir noslēgusi 
atbilstīgos konfidencialitātes nolīgumus, 
pēc attiecīgās dalībvalsts uzraudzības 
iestādes pieprasījuma Iestāde var sniegt 
visu nepieciešamo informāciju, lai valsts 
iestāde varētu veikt savus pienākumus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 578
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
20. pants – 3. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja valsts iestāde ir noslēgusi 
atbilstīgos konfidencialitātes nolīgumus, 
pēc attiecīgās dalībvalsts uzraudzības 
iestādes pieprasījuma Iestāde var sniegt 
visu nepieciešamo informāciju, lai tā 
varētu veikt savus pienākumus.  

Or. en

Pamatojums

Valsts uzraudzības iestādēm jābūt piekļuvei EUI savāktajai informācijai, lai uzlabotu 
sadarbību un uzraudzības kvalitāti. Tādēļ tām jābūt iespējai pieprasīt EUI datus, ja tās ir 
parakstījušas kvalitatīvu konfidencialitātes nolīgumu. 

Grozījums Nr. 579
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
20. pants – 3. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestādēm, kas ir aktīvas vairāk nekā 
vienā dalībvalstī, Iestāde kļūst par
reglamentējošu ziņojumu centrālo 
saņēmēju. Pēc pārskatu saņemšanas 
Iestāde izplata informāciju 
kompetentajām valstu iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 580
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Banku iestāde sadarbojas ar 
ESRK.

1. Eiropas Banku iestāde cieši sadarbojas 
ar ESRK.

Or. en

Grozījums Nr. 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Priekšlikums regulai
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai nodrošinātu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Banku nozares ieinteresēto 
personu grupa. Banku nozares ieinteresēto 
personu grupa sniedz konsultācijas par 
visiem Iestādes attiecīgajiem lēmumiem 
un darbībām.  Ja ārkārtas gadījumā 
apspriešanās ar Banku nozares 
ieinteresēto personu grupu nav iespējama, 
tā iespējami drīzāk tiek informēta par 
pieņemto lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ieinteresētajām personām jomās, kuras ir 
saistītas ar Iestādes uzdevumiem, tiek 
izveidota Banku nozares ieinteresēto 
personu grupa.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāpasaka, ka Banku nozares ieinteresēto personu grupa nav vienīgā grupa, ar kuru 
Iestādei jāapspriežas. 

Grozījums Nr. 583
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Eiropas Savienības kredītiestādes 
un noguldījumu sabiedrības, to 
darbiniekus, kā arī patērētājus un banku 
pakalpojumu lietotājus un uzņēmumu 
pārstāvjus. Tiek pārstāvēti dažādu modeļu 
un lieluma finanšu iestādes un 
uzņēmumi. Ne mazāk kā 5 locekļi ir 
neatkarīgi vadošo akadēmisko aprindu 
pārstāvji. Locekļu skaits, kuri pārstāv 
tirgu dalībniekus, nepārsniedz 10. Ne 
vairāk kā 10 locekļi ir lielāko finanšu 
iestāžu pārstāvji.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 2. Banku nozares ieinteresēto personu 
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grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Eiropas Savienības kredītiestādes 
un noguldījumu sabiedrības, banku 
pakalpojumu lietotājus, tostarp MVU 
pārstāvjus. Ne mazāk kā 5 locekļi ir 
neatkarīgi vadošo akadēmisko aprindu 
pārstāvji. Locekļu skaits, kuri pārstāv 
banku pakalpojumu lietotājus, tostarp 
MVU organizācijas, nepārsniedz 10. Ne 
mazāk kā 10 locekļi pārstāv Eiropas 
Savienības kredītiestādes un noguldījumu 
sabiedrības.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi. Ne mazāk kā 15 locekļi 
ir kredītiestāžu un noguldījumu sabiedrību 
pārstāvji. Ne mazāk kā pieci locekļi ir 
MVU, darbinieku (piemēram, 
arodbiedrību) un patērētāju un banku 
pakalpojumu lietotāju pārstāvji. Ne mazāk 
kā 5 locekļi ir neatkarīgi vadošo 
akadēmisko aprindu pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dažu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas gaidīto ieteikumu sarežģīto 
un nozarei specifisko raksturu, ir pareizi nodrošināt nozares pārstāvju atbilstīgu pārstāvību. 
Taču nozares pārstāvju skaits nedrīkst būt lielāks par pusi no locekļu skaita, un jābūt 
iesaistītām arī akadēmiskajām aprindām, kas sniegtu papildu objektīvu atzinumu.
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Grozījums Nr. 586
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri pārstāv Kopienas 
kredītiestādes un noguldījumu sabiedrības, 
to darbiniekus, kā arī patērētājus un banku 
pakalpojumu lietotājus. Banku nozares 
ieinteresēto personu grupā ir vismaz 
10 patērētāju un tādu lietotāju kā MVU 
pārstāvji, 5 darbinieku pārstāvji, 
5 neatkarīgi vadošo akadēmisko aprindu 
pārstāvji un ne vairāk kā 10 pārstāvji no 
uzraugāmo iestāžu organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Markus Ferber

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Eiropas Savienības kredītiestādes 
un noguldījumu sabiedrības un MVU 
pārstāvjus. Ne mazāk kā 5 locekļi ir 
neatkarīgu vadošo akadēmisko aprindu 
pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Kas attiecas uz ārkārtīgi sarežģītajiem EBI jautājumiem, Banku nozares ieinteresēto personu 
grupas sastāvs nešķiet atbilstīgs no darbinieku, patērētāju un citu banku pakalpojumu privāto 
lietotāju integrācijas viedokļa. Turklāt darbinieku, patērētāju un banku pakalpojumu lietotāju 
uzskaitījums ir nevajadzīgs. MVU kā lietotāju pārstāvība ir pilnīgi pietiekama.
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Grozījums Nr. 588
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus un MVU pārstāvjus. Ne mazāk 
kā 5 locekļi ir neatkarīgi vadošo 
akadēmisko aprindu pārstāvji.

Or. en

Pamatojums

Mums jānodrošina atbilstīga akadēmisko aprindu pārstāvība. Ārpus tās nav iemesla mākslīgi 
noteikt Banku nozares ieinteresēto personu grupas sastāvu.

Grozījums Nr. 589
Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus un MVU pārstāvjus. Locekļu 
skaits, kuri pārstāv tirgu dalībniekus, 
nepārsniedz 10. Ne mazāk kā 10 locekļus 
ievēl MVU organizācijas. Ne mazāk kā 
3 locekļi pārstāv mazās bankas. Ne mazāk 
kā 3 locekļi pārstāv kooperatīvās bankas.

Or. en



PE439.986v01-00 32/68 AM\810194LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 590
Thijs Berman

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, arodbiedrību 
pārstāvjus, kā arī patērētāju organizāciju 
pārstāvjus, banku pakalpojumu lietotājus 
un MVU pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrības un patērētāju organizācijas ir darbinieku un patērētāju organizēti pārstāvji. 
Savu padziļināto zināšanu starpnozaru darbību jomā dēļ viņi vislabāk Banku nozares 
ieinteresēto personu grupā spēj aizsargāt darbinieku un patērētāju intereses.

Grozījums Nr. 591
Marta Andreasen

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, MVU, 
akadēmiskās aprindas darbinieku 
pārstāvju organizācijas, kā arī patērētājus 
un banku pakalpojumu lietotājus.

Or. en

Pamatojums

Banku nozares ieinteresēto personu grupā augstākajā mērā jābūt pārstāvētām visām 
attiecīgajām grupām.
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Grozījums Nr. 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus. Nevienai ieinteresēto personu 
grupai nav stiprākas pozīcijas kā pārējām. 

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupas pienācīga un godīga darbībā ir jānodrošina jebkurā nozīmē. 

Jāpaskaidro formulējums „proporcionāli pārstāv”. Jānodrošina nepārtrauktas ieinteresēto 
personu grupas konsultācijas, ko divas sanāksmes gadā pilnīgi noteikti nevar nodrošināt.  

Grozījums Nr. 593
Othmar Karas

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv Kopienas kredītiestādes un 
noguldījumu sabiedrības, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

2. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupā ir 30 locekļi, kuri proporcionāli 
pārstāv ES kredītiestādes un noguldījumu 
sabiedrības, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus un banku pakalpojumu 
lietotājus.

Or. en

Pamatojums

Terminoloģijai jābūt saskaņotai ar Lisabonas līguma terminoloģiju. Dialoga ar nozari 
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institucionalizēšana, izmantojot Banku nozares ieinteresēto personu grupas starpniecību, 
atbalstīt pareizu regulējumu ES. Banku nozares ieinteresēto personu grupas sastāvs 
garantētu banku nozares taisnīgu pārstāvību (vismaz 20 locekļiem pārstāvot finanšu 
iestādes), kā arī atspoguļotu tās plurālistisko struktūru. 

Grozījums Nr. 594
Thomas Mann

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grupa var izveidot darba grupas tehniskos 
jautājumos, kurās var iecelt arī papildu 
ekspertus, lai nodrošinātu nepieciešamo 
tehnisko zināšanu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

Banku nozares ieinteresēto personu grupa 
tiekas ne retāk kā divas reizes gadā.

Banku nozares ieinteresēto personu grupa 
tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
22. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Banku nozares ieinteresēto personu grupa Banku nozares ieinteresēto personu grupa 
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tiekas ne retāk kā divas reizes gadā. tiekas ne retāk kā četras reizes gadā.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupas pienācīga un godīga darbībā ir jānodrošina jebkurā nozīmē. 

Jāpaskaidro formulējums „proporcionāli pārstāv”. Jānodrošina nepārtrauktas ieinteresēto 
personu grupas konsultācijas, ko divas sanāksmes gadā pilnīgi noteikti nevar nodrošināt.   

Grozījums Nr. 597
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 598
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

Iestāde nodrošina Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai pienācīgu 
sekretariāta atbalstu.

Iestāde nodrošina Banku nozares 
ieinteresēto personu grupai pienācīgu 
sekretariāta atbalstu un pienācīgu atmaksu 
par ceļa un uzturēšanās izdevumiem, kā 
arī piemaksas par līdzdalību darbībās tiem 
locekļiem, kuri piemaksas trūkuma dēļ 
nespētu piedalīties.  Eiropas budžetam 
jānodrošina arī ekspertīzes centra 
pienācīga darbība, kurā profesionāli 
finanšu pakalpojumu regulēšanas un 
uzraudzības eksperti var sniegt tehniskus 
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ieteikumus vienīgi investoriem, kas veic 
pirkšanas darījumus, MVU un patērētāju 
organizācijām, lai veicinātu to 
ieguldījumu ieinteresēto personu grupas 
padomdevēju grupās. 

Or. en

Grozījums Nr. 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Priekšlikums regulai
22. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jānosaka pienācīga finansiālā 
kompensācija tiem ieinteresēto personu 
grupas locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas 
organizācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
22. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums.

Jānosaka pienācīga finansiālā 
kompensācija tiem ieinteresēto personu 
grupas locekļiem, kuri pārstāv bezpeļņas 
organizācijas.

Or. en

Pamatojums

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 



AM\810194LV.doc 37/68 PE439.986v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Grozījums Nr. 601
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
22. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Banku nozares ieinteresēto personu 
grupas locekļiem, kas pārstāv bezpeļņas 
organizācijas, piešķir budžetu. Šo budžetu 
pieņem Uzraudzības padome, un tas ir 
pietiekams, lai segtu ar sagatavošanās 
sanāksmju organizēšanu un 
apmeklēšanu, un neatkarīgo ekspertu un 
atzinumu sniedzēju piesaistīšanu saistītos 
izdevumus.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina tāda ieinteresēto personu grupas darbība, lai visām ieinteresētajām personām
šajā grupā praksē būtu vienādi apstākļi un iespējas dot ieguldījumu grupas darbā.   Tas 
nozīmē, ka ieinteresēto personu pārstāvjiem nav jāpaļaujas uz to organizāciju līdzekļiem, 
kuras viņi pārstāv, jo tas izraisīs spēcīgu līdzsvara trūkumu tā darba kvalitātē un kvantitātē, 
kuru dažādie pārstāvji reāli var uzņemties. Tas attiecas uz nozares darbinieku pārstāvjiem, 
patērētājiem, MVU un citiem.

Grozījums Nr. 602
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupas locekļu pilnvaru termiņš ir divarpus
gadi, pēc kura beigām tiek organizēta jauna 

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

Or. en

Grozījums Nr. 603
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 604
Thijs Berman

Priekšlikums regulai
22. pants – 4. punkts – a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Iestāde Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai sniedz visu nepieciešamo 
informāciju tās konsultatīvo pienākumu 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Banku nozares ieinteresēto personu grupa ir pilnībā atkarīga no Iestādes sniegtās 
informācijas.  Ja Iestāde lūdz konsultāciju, tai jāveicina Banku nozares ieinteresēto personu 
grupas piekļuvei attiecīgai informācijai.
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Grozījums Nr. 605
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem, tostarp attiecībā uz kopējas 
nostājas panākšanu ar Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Apdrošināšana un 
fondētās pensijas) un   Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Vērtspapīri un tirgi), 
kā izklāstīts 42. pantā, īpašu uzmanību 
pievēršot 7. un 8. pantā  izklāstītājiem 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Banku nozares ieinteresēto personu grupai jāspēj arī vajadzības gadījumā lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz finanšu konglomerātiem, ja šiem konglomerāti veic banku darbību un 
jebkādu citu uzdevumu, ko uzņēmusies EUI, taču tās uzmanībai jābūt koncentrētai uz 7. un 
8. pantu. 

Grozījums Nr. 606
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem, īpašu uzmanību pievēršot 7. 
un 8. pantā izklāstītājiem uzdevumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa var sniegt atzinumus un 
konsultācijas Iestādei par visiem 
jautājumiem saistībā ar Iestādes 
uzdevumiem, īpašu uzmanību pievēršot 7. 
un 8. pantā izklāstītājiem uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotība ar Skinner ziņojumu.

Grozījums Nr. 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 609
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 610
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Banku nozares ieinteresēto personu grupa 
pieņem lēmumus par jautājumiem, kuri 
attiecas uz konsultācijām, kā arī par 
jautājumiem, kuri var ietekmēt sanāksmju 
darba kārtību. Visiem grupas pārstāvjiem 
ir iespēja dot savu ieguldījumu. Galīgo 
lēmumu par ierosinātās darba kārtības 
jautājumiem pieņem Banku nozares 
ieinteresēto personu grupa, bet katrai 
ieinteresēto personu apakšgrupai ir 
tiesības prasīt, lai darba kārtībā iekļauj 
tās ierosinātos jautājumus. Katrai 
ieinteresēto personu apakšgrupa var brīvi 
iesniegt Iestādei savus atzinumus un 
ieteikumus, kas var arī nebūt šīs 
ieinteresēto personu grupas vairākuma 
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viedoklis. 

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu grupām, pamatojoties uz to pārstāvēto jomu, ir atšķirīgas intereses un 
viedokļi. Patērētājiem un citiem lietotājiem jāļauj izteikt savu viedokli, kam nav noteikti jābūt 
ieinteresēto personu grupas vairākuma viedoklim. Ja ieinteresētajām personām nav šādu 
tiesību, pastāv risks, ka grupas darbs var tikt paralizēts. 

Grozījums Nr. 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
22. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieinteresēto personu grupa pieņem 
lēmumus par jautājumiem saistībā ar 
konsultācijām, kā arī sanāksmju darba 
kārtību. 

Or. en

Grozījums Nr. 612
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
22. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa pieņem savu reglamentu.

6. Banku nozares ieinteresēto personu 
grupa pieņem savu reglamentu, 
pamatojoties uz divām trešdaļām locekļu 
nodoto balsu vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pastāv nozīmīga viedokļu atšķirības iespēja Banku nozares ieinteresēto 
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personu grupā, ir svarīgi jau pašā sākumā izveidot stingru reglamentu. Vislabāk to var 
panākt, pieņemot šo reglamentu ar vismaz divu trešdaļu locekļu piekrišanu. Tas arī novērš 
iespēju, ka kādas ieinteresēto personu grupas pārstāvji varētu dominēt lēmumu pieņemšanā.

Grozījums Nr. 613
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde nodrošina, ka banku sistēma ar 
ciklisku perspektīvu internalizē savas 
izmaksas un ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā tiešā 
veidā neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iestādei jābūt saistošām pilnvarām attiecībā uz „strīdu izšķiršanu valstu uzraudzības iestāžu 
starpā” un „ārkārtas lēmumiem". Jāierobežo dalībvalstu drošības klauzulas pret Iestādes 
lēmumiem un vispārēji jāievēro „ievēro vai izskaidro” noteikums. Drošības klauzulas 
nedrīkst kļūt par iespējamu nepilnību.

Grozījums Nr. 616
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā  jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 
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Grozījums Nr. 617
Gunnar Hökmark

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 6.3, 10. 
vai 11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā 
veidā neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus (kas nav de minimis apjoms). 

Or. en

Pamatojums

Ja tekstā saglabā 6.3 pants, tajā būtu jāiekļauj tās pašas drošības klauzulas, kas noteiktas 10. 
un 11. pantā. Ir skaidrs, ka fiskāla ietekme var būt arī ES uzraudzības lēmumiem attiecībā uz 
ES struktūrām. 

Grozījums Nr. 618
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 6.3, 10. 
vai 11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā 
veidā neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus. 

Or. en

Pamatojums

Ja tekstā saglabā 6.3 pants, tajā būtu jāiekļauj tās pašas drošības klauzulas, kas noteiktas 10. 
un 11. pantā. Ir skaidrs, ka fiskāla ietekme var būt arī ES uzraudzības lēmumiem attiecībā uz 
ES struktūrām. 
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Grozījums Nr. 619
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10.,  
11., vai 12.a pantu pieņemtie lēmumi 
nekādā veidā neskar dalībvalstu fiskālos 
pienākumus. 

Or. en

Pamatojums

Ja Parlaments pieņem 12.a pantu, tas būtu jāiekļauj arī drošības klauzulas nosacījumos.

Grozījums Nr. 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde nodrošina, ka saskaņā ar 10. vai 
11. pantu pieņemtie lēmumi nekādā veidā 
neskar dalībvalstu fiskālos pienākumus. 
Attiecīgais Iestādes lēmums nosaka, ka 
fiskālie pienākumi netiek skarti.

Or. en

Pamatojums

Nekādos apstākļos EBI darbība nedrīkst skart dalībvalsts fiskālos pienākumus. Ierosinātā 
papildinājuma mērķis ir nostiprināt šo principu. Ietverot šādu klauzulu EBI lēmumā, Iestāde 
vienmēr apsver un analizē, vai tās vērtējums neskar dalībvalsts fiskālos pienākumus.
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Grozījums Nr. 621
Marta Andreasen

Priekšlikums regulai
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iestādes darbībām nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu fiskālo neatkarību. 

Grozījums Nr. 622
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā  jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu, pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību 
pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.
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Grozījums Nr. 623
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 624
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 625
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iestādei jābūt saistošām pilnvarām attiecībā uz „strīdu izšķiršanu valstu uzraudzības iestāžu 
starpā” un „ārkārtas lēmumiem". Jāierobežo dalībvalstu drošības klauzula pret Iestādes 
lēmumiem un vispārēji jāievēro „ievēro vai izskaidro” noteikums. Drošības klauzulas 
nedrīkst kļūt par iespējamu nepilnību.
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Grozījums Nr. 627
Marta Andreasen

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paziņojumā dalībvalsts var pamatot, kā 
lēmums skar tās fiskālos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis ir kompetentas pašas novērtēt savus fiskālos pienākumus.

Grozījums Nr. 628
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā gadījumā Iestādes lēmuma izpilde 
tiek apturēta.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību 
pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.
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Grozījums Nr. 629
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā pēc dalībvalsts 
paziņojuma saņemšanas Iestāde informē 
dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai 
grozīšanu, vai atcelšanu. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā  jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību 
pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.

Grozījums Nr. 630
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā  jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību 
pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.
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Grozījums Nr. 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome ne vēlāk kā divu mēnešu 
laikā pēc tam, kad Iestāde saskaņā ar 
4. apakšpunktu ir informējusi dalībvalsti,
pieņem lēmumu par to, vai Iestādes 
lēmums paliek spēkā vai tiek atcelts,
pamatojoties uz tās locekļu kvalificētu 
balsu vairākumu, neņemot vērā tā 
Padomes locekļa balsojumu, kurš pārstāv 
attiecīgo dalībvalsti. Kvalificētu balsu 
vairākumu definē kā vismaz 55 % 
Padomes locekļu, izslēdzot attiecīgo 
dalībvalsti, no kuriem vismaz četrpadsmit 
pārstāv dalībvalstis, kas aptver vismaz 
65 % no Savienības iedzīvotājiem, 
izslēdzot attiecīgās dalībvalsts 
iedzīvotājus.

Or. en

Pamatojums

Loceklim, kurš aicina Padomi atsaukties uz drošības klauzulu, nebūtu jāpiedalās galīgā 
lēmuma pieņemšanā.

Grozījums Nr. 632
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz 
EK līguma 205. pantu, divu mēnešu laikā
ar kvalificētu balsu vairākumu izlemj, vai 

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome vienā no savām 
sanāksmēm ne vēlāk kā divu mēnešu laikā
pēc tam, kad Iestāde iepriekšējā 
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Iestādes lēmums paliek spēkā vai tiek 
atcelts.

apakšpunktā noteiktajā  veidā ir 
informējusi dalībvalsti, ar nodoto balsu 
vairākumu pieņem lēmumu attiecībā uz to, 
vai Iestādes lēmums paliek spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Galvenais šī grozījuma mērķis ir novērst neskaidrības visos tajos gadījumos, ja Padome 
nepieņemtu nekādu lēmumu noteiktajā divu mēnešu laikā. Rīcības trūkums attiecībā uz tik 
svarīgu tematu kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst radīt nekādas negatīvas sekas 
dalībvalstij. Šī iemesla dēļ tiek ierosināts apstrīdēto Iestādes lēmumu uzskatīt par spēku 
zaudējušu, ja pagājuši divi mēneši kopš tā laika, kad Padomei bija paredzēts pieņemt savu 
lēmumu.  

Grozījums Nr. 634
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz EK līguma 
205. pantu, divu mēnešu laikā ar 

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

kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja dažu dalībvalstu jutīguma dēļ tekstā  jāsaglabā 23. pants, tas būtu jāpiemēro tikai ārkārtas 
situācijās, t.i., saskaņā ar 10. pantu pieņemtiem lēmumiem, ja  iespējama dalībvalstu 
iejaukšanās, iespējams, ar valsts naudu. 11. pantu nevajadzētu iekļaut, jo starpniecību 
pastāvīgas uzraudzības nolūkā piemēro tikai normālos apstākļos.

Grozījums Nr. 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Galvenais šī grozījuma mērķis ir novērst neskaidrības visos tajos gadījumos, ja Padome 
nepieņemtu nekādu lēmumu noteiktajā divu mēnešu laikā. Rīcības trūkums attiecībā uz tik 
svarīgu tematu kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst radīt nekādas negatīvas sekas 
dalībvalstij. Šī iemesla dēļ tiek ierosināts apstrīdēto Iestādes lēmumu uzskatīt par spēku 
zaudējušu, ja pagājuši divi mēneši kopš tā laika, kad Padomei bija paredzēts pieņemt savu 
lēmumu.  

Grozījums Nr. 637
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Priekšlikums regulai
23. pants – 2. punkts – 6.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Padome nepieņem lēmumu divu 
mēnešu laikā, lēmuma izpilde tiek 
pārtraukta.

Or. en

Pamatojums

Galvenais šī grozījuma mērķis ir novērst neskaidrības visos tajos gadījumos, ja Padome 
nepieņemtu nekādu lēmumu noteiktajā divu mēnešu laikā. Rīcības trūkums attiecībā uz tik 
svarīgu tematu kā dalībvalsts fiskālie pienākumi nedrīkst radīt nekādas negatīvas sekas 
dalībvalstij. Šī iemesla dēļ tiek ierosināts apstrīdēto Iestādes lēmumu uzskatīt par spēku 
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zaudējušu, ja pagājuši divi mēneši kopš tā laika, kad Padomei bija paredzēts pieņemt savu 
lēmumu.  

Grozījums Nr. 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums 
skar tās fiskālos pienākumus, tā trīs
darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma 
paziņošanas kompetentajai iestādei var 
informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par 
to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums 
skar tās fiskālos pienākumus, tā divu
darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma 
paziņošanas kompetentajai iestādei var 
informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par 
to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Neskaidrā dalībvalstu fiskālo pienākumu koncepcija varētu izraisīt ievērojamas skaidrojošas 
debates.  

Nosakot stingrāku termiņu, mēs novēršam jebkādu potenciālu drošības klauzulas izkropļotu 
izmantošanu. 

‘Termiņš ir sevišķi būtisks procedūrai, lai noteiktu potenciālas ietekmes uz dalībvalstu 
fiskālajiem pienākumiem esību ārkārtas situācijās.  

Visbeidzot, ierosinātie grozījumi ir vērsti uz to, lai saskaņotu regulas projektu ar Lisabonas 
līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.

Grozījums Nr. 640
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Padome piecu darbdienu laikā ar 
kvalificētu tās locekļu balsu vairākumu 
izlemj, vai Iestādes lēmums paliek spēkā 
vai tiek atcelts, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 16. panta 
4. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas 
noteikumiem, kas pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību, 3. pantu.  

Or. en

Pamatojums

Neskaidrā dalībvalstu fiskālo pienākumu koncepcija varētu izraisīt ievērojamas skaidrojošas 
debates.  

Nosakot stingrāku termiņu, mēs novēršam jebkādu potenciālu drošības klauzulas izkropļotu 
izmantošanu.  

Termiņš ir sevišķi būtisks procedūrai, lai noteiktu potenciālas ietekmes uz dalībvalstu 
fiskālajiem pienākumiem esību ārkārtas situācijās.  

Visbeidzot, ierosinātie grozījumi ir vērsti uz to, lai saskaņotu regulas projektu ar Lisabonas 
līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.
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Grozījums Nr. 642
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde atceļ savu lēmumu vai pienācīgi 
izskaidro, kādēļ tas paliek spēkā.

Or. en

Pamatojums

Šīs klauzulas pārmērīgi brīvais raksturs prasa to ierobežot līdz „ievēro vai izskaidro” 
mehānismam, galvenokārt attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestāžu neatkarību. 

Grozījums Nr. 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilst 23. panta 2. punkta 5. daļas grozījumam Nr. 22. 
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Grozījums Nr. 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10. panta 2. punktu pieņemto lēmumu raksturs ir ļoti īpašs, jo tie tiks pieņemti 
„krīzes situācijā”. Tādēļ, ņemot vērā apstākļus un Eiropas Uzraudzības iestāžu lēmumu 
profesionālo raksturu, ir pamatoti ieviest stingrākus noteikumus šāda lēmuma atsaukšanai. 
Tāpat jāatceras, ka šādus lēmumus būs iespējams pieņemt tikai pēc tam, kad tiks paziņots par 
„ārkārtas situācijas esību”. 

Grozījums Nr. 645
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE439.986v01-00 60/68 AM\810194LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 646
Pervenche Berès

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs klauzulas pārmērīgi brīvais raksturs prasa to ierobežot līdz „ievēro vai izskaidro” 
mehānismam, galvenokārt attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestāžu neatkarību. 

Grozījums Nr. 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Neskaidrā dalībvalstu fiskālo pienākumu koncepcija varētu izraisīt ievērojamas skaidrojošas 
debates. 

Nosakot stingrāku termiņu, mēs novēršam jebkādu potenciālu drošības klauzulas izkropļotu 
izmantošanu. 

Termiņš ir sevišķi būtisks procedūrai, lai noteiktu potenciālas ietekmes uz dalībvalstu 
fiskālajiem pienākumiem esību ārkārtas situācijās.  

Visbeidzot, ierosinātie grozījumi ir vērsti uz to, lai saskaņotu regulas projektu ar Lisabonas 
līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.
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Grozījums Nr. 648
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
23. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 649
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Priekšlikums regulai
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms 9. panta 6. punktā, 10. panta 2. 
un 3. punktā un 11. panta 3. un 4. punktā
minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde 
informē lēmumu adresātus par tās nodomu 
pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā 
lēmumu adresāti var paust savu viedokli 
par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot 
vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību. 

1. Pirms šajā regulā minēto lēmumu 
pieņemšanas Iestāde informē lēmumu 
adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, 
nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var 
paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, 
pienācīgi ņemot vērā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību, sarežģītību un 
iespējamās sekas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotība ar Skinner ziņojumu.
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Grozījums Nr. 650
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms 9. panta 6. punktā, 10. panta 2. 
un 3. punktā un 11. panta 3. un 4. punktā
minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde 
informē lēmumu adresātus par tās nodomu 
pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā 
lēmumu adresāti var paust savu viedokli 
par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot 
vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību. 

1. Pirms šajā regulā minēto lēmumu 
pieņemšanas Iestāde informē lēmumu 
adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, 
nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var 
paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, 
pienācīgi ņemot vērā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību, sarežģītību un 
iespējamās sekas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai nosakot termiņu, tiktu izskatīta darbības sarežģītība un tās sekas, nevis tikai tās 
steidzamība.

Grozījums Nr. 651
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms 9. panta 6. punktā, 10. panta 2. 
un 3. punktā un 11. panta 3. un 4. punktā
minēto lēmumu pieņemšanas Iestāde 
informē lēmumu adresātus par tās nodomu 
pieņemt lēmumu, nosakot termiņu, kurā 
lēmumu adresāti var paust savu viedokli 
par attiecīgo jautājumu, pienācīgi ņemot 
vērā jautājuma izskatīšanas steidzamību. 

1. Pirms šajā regulā minēto lēmumu 
pieņemšanas Iestāde informē lēmumu 
adresātus par tās nodomu pieņemt lēmumu, 
nosakot termiņu, kurā lēmumu adresāti var 
paust savu viedokli par attiecīgo jautājumu, 
pienācīgi ņemot vērā jautājuma 
izskatīšanas steidzamību, sarežģītību un 
iespējamās sekas.

Or. en
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Grozījums Nr. 652
Olle Schmidt

Priekšlikums regulai
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu 
pieņemtos lēmumus publicē, un tajos 
norāda iesaistītās kompetentās iestādes vai 
finanšu iestādes identitāti un lēmuma 
satura būtiskākos aspektus, ja vien šāda 
publicēšana nekonfliktē ar finanšu 
iestāžu likumīgajām interesēm to 
uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzībā 
vai ja tā var nopietni apdraudēt finanšu 
tirgu parasto darbību un integritāti vai 
visas Eiropas Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti.  

Or. enen

Pamatojums

Nav atbilstīgi atklāt atsevišķu iestāžu identitāti, ja šāda atklāšana varētu konfliktēt ar 
uzņēmumu likumīgajām interesēm vai apdraudēt finanšu tirgus. 

Grozījums Nr. 653
Sari Essayah

Priekšlikums regulai
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Iestādes saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu 
pieņemtos lēmumus publicē, un tajos 
norāda iesaistītās kompetentās iestādes vai 
finanšu iestādes identitāti un lēmuma 
satura būtiskākos aspektus, ja vien šāda 
publicēšana nekonfliktē ar finanšu iestāžu 
likumīgajām interesēm to uzņēmējdarbības 
noslēpumu aizsardzībā vai ja tā var 
nopietni apdraudēt visas Kopienas 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti.  
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Or. en

Grozījums Nr. 654
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
25. pants – 1. punkts – (a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) priekšsēdētājs, kuram nav balsstiesību; (a) priekšsēdētājs, kuram ir izšķirošā 
balss;

Or. en

Grozījums Nr. 655
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
25. pants – 1. punkts – (aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) priekšsēdētāja vietnieks, kuram ir 
izšķirošā balss, aizvietojot priekšsēdētāju;

Or. en

Grozījums Nr. 656
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
25. pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās 
valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī;

(b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās 
valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī. Ja 
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teritorijā, kurā dalībvalsts ir atbildīga par 
ES tiesību aktu piemērošanu, ir vairāk 
nekā viena kompetentā iestāde, šo 
organizāciju vadītāji ir kopīgi pārstāvji 
Uzraudzības padomē un viņi savā starpā 
izlemj, kā īstenot savu pārstāvību, tostarp 
jebkādus balsošanu saskaņā 29. pantu, 
kas ir dalīta; 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi izskaidrot situāciju, ja dažās par nozari atbildīgās dalības valstīs ir vairāk nekā 
viena valsts iestāde.  Ja pastāv vairāk nekā viena iestāde, nepieciešams izveidot procesu, kas 
ļautu balsot vispiemērotākās valsts uzraudzības iestādes vadītājam.

Grozījums Nr. 657
Antolín Sánchez Presedo

Priekšlikums regulai
25. pants – 1. punkts – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās 
valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī; 

(b) par kredītiestāžu uzraudzību atbildīgās 
valsts iestādes vadītājs katrā dalībvalstī. Ja 
teritorijā, kurā dalībvalsts ir atbildīga par 
ES tiesību aktu piemērošanu, ir vairāk 
nekā viena kompetentā iestāde, šo 
organizāciju vadītāji ir kopīgi pārstāvji 
Uzraudzības padomē un viņi savā starpā 
izlemj, kā īstenot savu pārstāvību, tostarp 
jebkādus balsošanu saskaņā 29. pantu, 
kas ir dalīta; 

Or. en
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Grozījums Nr. 658
Vicky Ford

Priekšlikums regulai
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 11. panta nolūkā Uzraudzības padome 
sasauc darba grupu, lai atvieglotu strīda 
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs, divi 
Uzraudzības padomes biedri un divas 
personas no priekšsēdētāja rīcībā esošā 
ekspertu saraksta. Neviens Uzraudzības 
padomes darba grupas loceklis nav no 
valsts uzraudzības iestādes, kura ir 
iesaistīta strīdā, kā arī neviens loceklis 
nav ieinteresēts šajā konfliktā. Darba 
grupa pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu 
vairākumu.

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi iekļaut ārējos ekspertus darba grupā, kas saskaņā ar 11. pantu veic starpnieka 
funkcijas.  Ekspertu skaitam nevajadzētu būt lielākam par 2, lai viņi nevarētu dominēt pār 
Uzraudzības padomes pārstāvjiem. 

Grozījums Nr. 659
Peter Skinner

Priekšlikums regulai
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 11. panta nolūkā Uzraudzības padome 
sasauc darba grupu, lai atvieglotu strīda 
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un
divi padomes biedri, kas nav to 
kompetento iestāžu pārstāvji, kuras ir 

2. 11. panta nolūkā Uzraudzības padome 
sasauc neatkarīgu darba grupu, lai 
atvieglotu objektīvu strīda risināšanu, un to 
veido priekšsēdētājs un četri Uzraudzības 
padomes locekļi. Priekšsēdētājs izraugās 
Uzraudzības padomes sasauktās darba 
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iesaistītas strīdā. grupas locekļus. Neviens Uzraudzības 
padomes darba grupas loceklis nav no 
valsts uzraudzības iestādes, kura ir 
iesaistīta strīdā, kā arī neviens loceklis 
nav ieinteresēts šajā konfliktā.  

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams paplašināt darba grupas lielumu, lai lēmumu pieņemšanas laikā nodrošinātu 
viedokļu lielāku dažādību. 

Grozījums Nr. 660
Udo Bullmann

Priekšlikums regulai
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 11. panta nolūkā priekšsēdētājs sasauc 
darba grupu, lai atvieglotu strīda 
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un 
divi padomes biedri, kas nav to kompetento 
iestāžu pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Priekšlikums regulai
26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darba grupas sastāvs ir līdzsvarots un 
atspoguļo Eiropas Savienību kopumā.  
Pilnvaras pārklājas, un veic piemērotus 
rotācijas pasākumus. 

Or. en
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