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Grozījums Nr. 266
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā 
ieviestu konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu uzraudzības praksi un
nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un 
konsekventu Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, Iestāde pieņem 
pamatnostādnes un ieteikumus, kas adresēti 
valstu uzraudzības iestādēm vai finanšu 
iestādēm. Ja Iestādei ir tiesību aktos 
piešķirtas pilnvaras izveidot tehniskos 
standartus saskaņā ar 7. pantu, tā izstrādā 
pamatnostādnes un ieteikumus tikai pēc 
tam, kad ir apstiprināti standarti.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt, lai pamatnostādnes vai ieteikumi netiek aizstāti ar standartiem, ja 
tiesību aktos ir noteikts, ka standarti ir saistīti ar juridisko noteiktību. Turklāt saskaņā ar 
galveno mērķi izveidot vienotu noteikumu kodeksu, EUI pamudinājumam un likumdošanas 
mandātam standartu ierosināšana, jābūt ļoti spēcīgam.  

Grozījums Nr. 267
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde savā ziņojumā informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju par 
pieņemtajām pamatnostādnēm un 
ieteikumiem. Iestāde var tās informēt arī 
par valsts iestādēm, kas nav ievērojušas 
pamatnostādnes un ieteikumus, un īsi 
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aprakstīt, kā Iestāde gatavojas nodrošināt 
šīs iestādes atbilstību nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde pirms pamatnostādņu un 
ieteikumu pieņemšanas saskaņā ar valstu 
iestāžu labāko praksi organizē atklātu 
tehnisko standartu sabiedrisko 
apspriešanu ar visām ieinteresētajām 
personām un izvērtē iespējamās saistītās 
izmaksas un ieguvumus. Iestāde lūdz 
padomu vai viedokli 22. pantā minētajām 
Apdrošināšanas, un pārapdrošināšanas 
ieinteresēto personu grupām, kā arī 
Fondēto pensiju nozares ieinteresēto 
personu grupām.

Or. en

Pamatojums

Atklātās sabiedriskās apspriedes ar ieinteresētajām personām, tai skaitā ieteikumi no 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas un fondēto pensiju nozares ieinteresēto personu 
grupām, nepieciešami, lai analizētu iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus pirms 
pamatnostādņu un ieteikumu izveidošanas. 
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Grozījums Nr. 269
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu sabiedrisko apspriešanu un 
izvērtē iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus. Tāpat iestāde lūdz padomu 
vai viedokli 22. pantā minētajai 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
nozares ieinteresēto personu grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatnostādnes un ieteikumus publicē 
Iestādes mājaslapā.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības iestādes un finanšu iestādes
dara visu iespējamo, lai ievērotu šādas 
pamatnostādnes un ieteikumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc pamatnostādņu vai 
ieteikumu izdošanas katra uzraudzības 
iestāde izlemj, vai tā piemēros šīs 
pamatnostādnes vai ieteikumus. Ja valsts 
uzraudzības iestāde nepiemēro šīs 
pamatnostādnes vai ieteikumus, tā 
informē Iestādi par nepiemērošanas 
iemesliem. Iestāde var katrā atsevišķā 
gadījumā izlemt, vai publicēt šos 
uzraudzības iestādes minētos iemeslus.  

Or. en

Grozījums Nr. 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pamatnostādņu vai ieteikumu 
pieņemšanas visas finanšu iestādes katru 
gadu skaidri un detalizēti ziņo par to 
ievērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde savā gada ziņojumā norāda valsts 
iestādes, kas nav ievērojušas pieņemtās 
pamatnostādnes un ieteikumus, un īsi 
paskaidro, kā Iestāde plāno nodrošināt to 
atbilstību nākotnē. Iestāde to pašu 
informāciju paziņo par galvenajām 
lielajām finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 275
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde 32. panta 6. punktā minētajā 
ziņojumā par savu darbību informē 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par pieņemtajām pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, norādot valsts iestādes, 
kuras nav tās ievērojušas, un īsi apraksta, 
kā Iestāde plāno nodrošināt to atbilstību 
nākotnē.   

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 277
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja valsts uzraudzības iestāde nepiemēro
1. panta 2. punktā minētos juridiski 
saistošos aktus un tiesību aktus, vai 
piemēro tos, pārkāpjot Savienības tiesību 
aktus, un, jo īpaši nenodrošina to, ka 
finanšu iestāde ievēro minētajos tiesību 
aktos noteiktās prasības, Iestādei ir tiesības 
izmantot šā panta 2., 3. un 6. punktā 
noteiktās pilnvaras.

Or. en
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Grozījums Nr. 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja valsts uzraudzības iestāde nepareizi 
piemēro 1. panta 2. punktā minētos tiesību 
aktus, tai skaitā saskaņā ar 7. pantu 
apstiprinātos tehniskos standartus, un, jo 
īpaši nenodrošina to, ka finanšu iestāde 
ievēro minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības, Iestādei ir tiesības izmantot šā 
panta 2., 3. un 6. punktā noteiktās 
pilnvaras. 

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekventu tehnisko standartu piemērošanu, Iestādei jābūt pilnvarām 
izmeklēt jebkādus potenciālos to piemērošanas pārkāpumus.

Grozījums Nr. 279
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc vienas vai vairāku valstu 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma, Eiropas 
Parlamenta, Komisijas, Padomes, 
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
ieinteresēto personu grupas pieprasījuma 
vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās 
valsts uzraudzības iestādes informēšanas 
Iestāde var izmeklēt iespējamos Savienības 
tiesību aktu pārkāpšanas vai 
nepiemērošanas gadījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas valsts uzraudzības 
iestāde nenodrošina atbilstību Savienības 
tiesību aktiem, Iestāde pieņem lēmumu 
par attiecīgo tiesību aktu pareizu 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un veicinātu ES vienoto uzraudzības noteikumu kodeksa 
piemērošanas juridisko noteiktību, Iestādei jāvar novērst jebkādus potenciālos Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt iesniegtajiem grozījumiem jānovērš jebkāda 
nevajadzīga Komisijas iejaukšanās, neskarot 1., 2. un 3. punktā minētās procedūras, kas ļauj 
valstu iestādēm, īstenojot EBI ieteikumu, novērst pārkāpumus viena mēneša laikā.

Grozījums Nr. 281
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas valsts uzraudzības 
iestāde nenodrošina atbilstību Kopienas
tiesību aktiem, Komisija, pamatojoties uz 
Iestādes sniegto informāciju, vai pēc 
savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu, 
pieprasot valsts uzraudzības iestādei veikt 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas saskaņā ar 3. pantu 
valsts uzraudzības iestāde nenodrošina 
atbilstību Savienības tiesību aktiem, 
Iestāde pieņem lēmumu, pieprasot valsts 
uzraudzības iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
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nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

Savienības tiesību aktiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 282
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja divdesmit darba dienu laikā pēc 
Iestādes ieteikuma saņemšanas valsts 
uzraudzības iestāde nenodrošina atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem, Komisija, 
pamatojoties uz Iestādes sniegto 
informāciju, vai pēc savas iniciatīvas 
pieņem formālu viedokli, pieprasot valsts 
uzraudzības iestādei veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un veicinātu ES vienoto uzraudzības noteikumu kodeksa 
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piemērošanas juridisko noteiktību, Iestādei jāvar novērst jebkādus potenciālos Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt iesniegtajiem grozījumiem jānovērš jebkāda 
nevajadzīga Komisijas iejaukšanās, neskarot 1., 2. un 3. punktā minētās procedūras, kas ļauj 
valstu iestādēm, īstenojot EBI ieteikumu, novērst pārkāpumus viena mēneša laikā.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un veicinātu ES vienoto uzraudzības noteikumu kodeksa 
piemērošanas juridisko noteiktību, Iestādei jāvar novērst jebkādus potenciālos Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt iesniegtajiem grozījumiem jānovērš jebkāda 
nevajadzīga Komisijas iejaukšanās, neskarot 1., 2. un 3. punktā minētās procedūras, kas ļauj 
valstu iestādēm, īstenojot EBI ieteikumu, novērst pārkāpumus viena mēneša laikā.
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Grozījums Nr. 286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un valstu uzraudzības iestādes 
sniedz Komisijai visu nepieciešamo 
informāciju.

Valstu uzraudzības iestādes sniedz Iestādei 
visu nepieciešamo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un veicinātu ES vienoto uzraudzības noteikumu kodeksa 
piemērošanas juridisko noteiktību, Iestādei jāvar novērst jebkādus potenciālos Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt iesniegtajiem grozījumiem jānovērš jebkāda 
nevajadzīga Komisijas iejaukšanās, neskarot 1., 2. un 3. punktā minētās procedūras, kas ļauj 
valstu iestādēm, īstenojot EBI ieteikumu, novērst pārkāpumus viena mēneša laikā.
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Grozījums Nr. 288
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un valstu uzraudzības iestādes 
sniedz Komisijai visu nepieciešamo 
informāciju. 

Valstu uzraudzības iestādes sniedz Iestādei 
visu nepieciešamo informāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 289
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un veicinātu ES vienoto uzraudzības noteikumu kodeksa 
piemērošanas juridisko noteiktību, Iestādei jāvar risināt jebkādus potenciālos Eiropas 
Savienības aktu pārkāpumus.

Grozījums Nr. 291
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 292
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt 
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.
Iestādes lēmums atbilst Komisijas 
lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 293
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Grozījums Nr. 295
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja valsts uzraudzības 
iestāde noteiktajā termiņā neievēro šā 
panta 4. punktā minēto formālo viedokli un 
ja savlaicīgi ir jānovērš valsts uzraudzības 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt 
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 297
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Grozījums Nr. 299
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iestāde, kurai adresēts lēmums, atsakās 
piemērot Savienības tiesību aktus vai šo 
Iestādes pieņemto lēmumu, Iestāde var 
iesniegt valsts tiesā prasību, kā arī 
pagaidu atbrīvošanas lūgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus ar šā punkta pirmajā daļā minēto 
procedūru saistītos Iestādei radušos tiesu 
izdevumus apmaksā Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saskaņā ar 6. pantu pieņemtos 
lēmumus attiecīgā gadījumā piemēro 
visām finanšu iestādēm, kas nepiemēro 
tiesību aktus.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus, gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu finanšu 
iestādēm adresētu lēmumu, šādam lēmumam jāattiecas uz visiem citiem vietējiem un 
pārrobežu tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Uz uzraudzības iestādes 
darbībām saistībā ar Iestādes lēmumu piemērošanu attiecas atbilstības vai izskaidrošanas 
princips, nevis vienkārša šo lēmumu „atbilstība”.

Grozījums Nr. 302
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 4. punktu pieņemtie formālie 
viedokļi vai saskaņā ar 6. punktu 
pieņemtie lēmumi, atbilst šiem 
formālajiem viedokļiem vai lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veicot pasākumus saistībā ar jautājumiem, 
uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 
6. punktu pieņemtie lēmumi, valsts 
uzraudzības iestādes ievēro šos lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus, gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu finanšu 
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iestādēm adresētu lēmumu, šādam lēmumam jāattiecas uz visiem citiem vietējiem un 
pārrobežu tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Uz uzraudzības iestādes 
darbībām saistībā ar Iestādes lēmumu piemērošanu attiecas atbilstības vai izskaidrošanas 
princips, nevis vienkārša šo lēmumu „atbilstība”.

Grozījums Nr. 304
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saskaņā ar 6. pantu pieņemtos 
lēmumus piemēro visām attiecīgajām 
finanšu iestādēm, kas nepiemēro tiesību 
aktus.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus, gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu finanšu 
iestādēm adresētu lēmumu, šādam lēmumam jāattiecas uz visiem citiem vietējiem un 
pārrobežu tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Iestāde savā ziņojumā norāda valsts 
iestādes un finanšu iestādes, kuras nav 
ievērojušas 4. un 6. punktā minētos 
lēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 306
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants
Rīcība ārkārtas situācijās

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas
pieprasījuma var izdot brīdinājumu par
ārkārtas situācijas esību. Pēc šā 
brīdinājuma Iestāde bez papildu prasībām 
pieņem 3. punktā minētos atsevišķos 
lēmumus.

Or. en

Justification

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



AM\811328LV.doc 25/67 PE439.921v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 308
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas
pieprasījuma var izdot brīdinājumu par
ārkārtas situācijas esību, lai Iestāde bez 
papildu prasībām varētu pieņemt 
3. minētos atsevišķos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 311
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta vai dalībvalsts pieprasījuma 
var nākt klajā ar brīdinājumu, šīs regulas 
vajadzībām paziņojot par ārkārtas 
situācijas esību.

Or. en
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Grozījums Nr. 312
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 313
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc brīdinājuma izdošanas Padome to 
vienlaicīgi paziņo Eiropas Parlamentam, 
ESRK, Komisijai un Eiropas uzraudzības 
iestādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc brīdinājuma izdošanas ESRK to 
vienlaicīgi paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un Iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja ESRK ir izdevusi brīdinājumu 
saskaņā ar 1. punktu, vai Eiropas
Parlaments, Padome vai Komisija pēc 
savas iniciatīvas vai pēc iestādes vai 
dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu 
par līdzīgu vai pamatotu apstākļu esību, 
kuros nepieciešama valsts iestāžu 
saskaņota rīcība, lai reaģētu uz 
nelabvēlīgiem notikumiem, kas var būtiski 
apdraudēt finanšu tirgus pareizu darbību 
un integritāti vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
bez papildu prasībām var pieņemt 
atsevišķus lēmumus saskaņā ar 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, lai 
novērstu riskus, kas var apdraudēt finanšu 
tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, 
nodrošinot, ka finanšu iestādes un valstu 
uzraudzības iestādes izpilda minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja ESRK uzskata, ka nepieciešama 
saskaņota valstu iestāžu rīcība, lai reaģētu 
uz nelabvēlīgajiem notikumiem, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, Iestāde pieņem atsevišķus 
lēmumus, pieprasot atbilstošu uzraudzības 
iestāžu rīcību saskaņā ar 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, lai 
reaģētu uz šiem notikumiem, nodrošinot, 
ka finanšu iestādes un valstu uzraudzības 
iestādes izpilda minētajos tiesību aktos 
noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

ES kopējā finanšu pakalpojumu tirgus izveidošana veicina saskaņotu rīcību iespējamās 
ārkārtas situācijās, jo vienas dalībvalsts krīze var strauji izplatīties ārpus robežām.  Tāpēc 
skaidri jānosaka Iestādes spēja pieņemt lēmumus, kas tieši adresēti valstu uzraudzības 
iestādē, lai atvieglotu un saskaņotu valstu rīcību.

Grozījums Nr. 317
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot valstu 
uzraudzības iestādēm veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar 1. panta 2. punktā 

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

1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un valstu uzraudzības iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 318
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir paziņota 
ārkārtas situācijas esība, Iestāde pieņem 
atsevišķus lēmumus, lai nodrošinātu, ka 
valstu uzraudzības iestādes veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un valstu uzraudzības iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 319
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir paziņota 
ārkārtas situācijas esība, Iestāde var 
pieņemt dalībvalstu uzraudzības iestādēm 
adresētus lēmumus, pieprasot veikt
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un valstu uzraudzības iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir paziņota 
ārkārtas situācijas esība, Iestāde var 
pieņemt dalībvalstu uzraudzības iestādēm
adresētus lēmumus, pieprasot veikt
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un valstu uzraudzības iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.
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Or. en

Grozījums Nr. 321
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, 
kas var nopietni apdraudēt finanšu tirgus 
pienācīgu darbību un integritāti vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, Iestāde aktīvi veicina un, ja 
nepieciešams, koordinē attiecīgo valstu 
uzraudzības iestāžu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādu nelabvēlīgu notikumu gadījumā, 
kas var nopietni apdraudēt finanšu tirgus 
pienācīgu darbību un integritāti vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, Iestāde aktīvi veicina un, ja 
nepieciešams, koordinē attiecīgo valstu 
uzraudzības iestāžu darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome pārskata saskaņā ar 
1. punktu pieņemto lēmumu atbilstošos 
intervālos un jebkurā gadījumā vismaz 
vienreiz mēnesī un nekavējoties paziņo, 
kad ārkārtas situācija ir novērsta.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Kay Swinburne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome pārskata saskaņā ar 
1. punktu pieņemto lēmumu atbilstošos 
intervālos un jebkurā gadījumā vismaz 
vienreiz mēnesī un nekavējoties paziņo, 
kad ārkārtas situācija ir novērsta.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā 
ar EK līguma 226. pantu, ja valsts 
uzraudzības iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda 2. punktā minēto Iestādes 
lēmumu, gadījumos, kad 1. panta 

svītrots
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2. punktā minēto tiesību aktu attiecīgās 
prasības ir tieši piemērojamas finanšu 
iestādēm, Iestāde var pieņemt atsevišķu 
finanšu iestādei adresētu lēmumu, 
pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

EAFPI spēja izveidot tiešus pret finanšu iestādēm vērstus pasākumus var izraisīt uzticības 
konfliktus starp valstu parastajām uzraudzības iestādēm un Iestādi. Lai novērstu juridisko 
nenoteiktību, visi uz kompānijām attiecināmie lēmumi tām jāadresē, izmantojot valsts 
uzraudzības iestādi. 

Grozījums Nr. 326
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 327
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

EAFPI spēja izveidot tiešus pret finanšu iestādēm vērstus pasākumus var izraisīt uzticības 
konfliktus starp valstu parastajām uzraudzības iestādēm un Iestādi. Lai novērstu juridisko 
nenoteiktību, visi uz kompānijām attiecināmie lēmumi tām jāadresē, izmantojot valsts 
uzraudzības iestādi. 

Amendment 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
EK līguma 226. pantu, ja valsts 
uzraudzības iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda 2. punktā minēto Iestādes lēmumu, 
gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto
tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši 
piemērojamas finanšu iestādēm, Iestāde 

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

adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
pienākumus saskaņā ar minētajiem tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu stabilu ES kopējo tirgu, nav jāierobežo tieši finanšu iestādēm adresētu atsevišķu 
lēmumu joma ārkārtas situācijās.

Grozījums Nr. 329
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 330
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu, ja valsts uzraudzības iestāde 
nepilda Iestādes lēmumu, Iestāde saskaņā 
ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem pieņem atsevišķu finanšu iestādei 
adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
pienākumus saskaņā ar minētajiem tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 331
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja iestāde, kurai adresēts lēmums, 
atsakās piemērot Savienības tiesību aktus 
vai šo Iestādes pieņemto lēmumu, Iestāde 
var iesniegt valsts tiesā prasību, kā arī 
pagaidu atbrīvošanas lūgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai stiprinātu Iestādes pilnvaras saskaņā ar Giegold ziņojumu.
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Grozījums Nr. 332
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Valstu uzraudzības iestāžu veiktie 
pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas saskaņā ar 2. vai 3. punktu 
pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem. 
Uzraudzības iestādes nosūta rakstisku 
neatbilstības pamatojumu ESRK un 
Iestādei.

Or. en

Pamatojums

Atbilstības vai izskaidrošanas  princips valstu uzraudzības iestādēm būtu pamudinājums 
ievērot Iestādes lēmumus, kuru mērķis ir reaģēt iespējamās ārkārtas situācijās.
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Grozījums Nr. 334
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija pārskata šo lēmumu 
regulāros intervālos un jebkurā gadījumā 
pēc EUI, ESRK vai Padomes 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums iekļaut arī EUI kompetencē iespēju noteikt ārkārtas situācijas esamību. 

Grozījums Nr. 335
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ESRK pārskata saskaņā ar 1. punktu 
pieņemto lēmumu pēc savas iniciatīvas vai 
pēc Iestādes, Eiropas Parlamenta, 
Padomes vai Komisijas pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Lai dotu Iestādei, Padomei, Eiropas Parlamentam vai Komisijai tiesības pieprasīt pārskatīt 
lēmumu par ārkārtas situācijas esamību.
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Grozījums Nr. 336
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ESRK pārskata saskaņā ar 1. punktu 
pieņemto lēmumu regulāros intervālos un 
jebkurā gadījumā pēc Eiropas 
Parlamenta vai Iestādes pieprasījuma. 

Or. en

Grozījums Nr. 337
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ESRK ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, tā pārskata šo 
lēmumu regulāros intervālos un jebkurā 
gadījumā pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas 
pieprasījuma un attiecīgā gadījumā 
paziņo, ka ārkārtas situācija ir novērsta.

Or. en

Pamatojums

Jāveic rūpīga 10. pantā minētā ārkārtas situācija uzraudzība. Turklāt ESRK jābūt iespējai 
atcelt ārkārtas situāciju.  
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Grozījums Nr. 338
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Iestāde savā ziņojumā izdala 
atsevišķus valstu iestādēm un finanšu 
iestādēm adresētus lēmumus saskaņā ar 
3. un 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ja ārkārtas situācijā nepieciešama tūlītēja 
rīcība, pirms ESRK ir pieņēmusi lēmumu, 
Iestāde var pieņemt lēmumus, kas 
vispārīgi un tieši adresēti finanšu 
iestādēm. Par šiem ārkārtas pasākumiem 
nekavējoties paziņo ESRK. Ja ESRK 
neapstiprina ārkārtas situāciju 15 dienu 
laikā pēc šāda paziņojuma, pasākumi nav 
spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kuros steidzami jāpieņem pasākumi un nevar ievērot pilnu ESRK lēmumu 
procedūru. Tāpēc EUI jāļauj pieņemt lēmumus ārkārtas situācijās ar nosacījumu, ka par tiem 
nekavējoties tiek paziņots ESRK. Tie ir spēkā ne ilgāk kā divas nedēļas vai līdz brīdim, kad 
ESRK ir apstiprinājusi ārkārtas situāciju. 
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Grozījums Nr. 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc vienas 
vai vairāku iesaistīto valstu uzraudzības 
iestāžu pieprasījuma var palīdzēt iestādēm 
panākt vienošanos saskaņā ar 2. punktā 
noteikto procedūru. 1. teikums neattiecas 
uz gadījumu, kad 1. panta 2. punktā 
minētajos tiesību aktos galīgā lēmuma 
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pieņemšana uzticēta grupas uzraudzības 
iestādei. 

Or. de

Pamatojums

Maksātspēja II paredz pastiprināt grupas uzraudzības iestādes pilnvaras. Piemēram, 
gadījumos, kad nav iespējams panākt vienošanos kolēģijā, šai iestādei ir tiesības pieņemt 
galīgo lēmumu attiecībā uz grupas iekšējo modeli. Grupas uzraudzības iestāde atbild par 
uzraudzību grupas līmenī. Šo konkrēto atbildību sadalījumu nevajadzētu vājināt, aizstājot to 
ar mehānismu, kas neapmierinātajām valstu uzraudzības iestādēm dotu iespēju iesaistīt 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EIOPA), lai tomēr mēģinātu panāktu cita 
lēmuma pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 342
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, un nepiešķir pilnīgu 
atbildību grupas vadītājam, Iestāde pēc 
savas iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto valstu uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma var uzņemties vadību 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja nozares tiesību aktos jau ir paredzēta pilnīga uzraudzības iestādes grupas atbildība , 
piemēram, „Solvency II”, ir svarīgi noteikt, ka tā ir ietekmīgāka par EUI pilnvarām. Pretējā 
gadījumā var rasties neskaidrības starp nozares tiesību aktu un EUI pilnvaru īstenošanas 
kārtību, galu galā atņemot ietekmi nozares tiesību aktiem.



PE439.921v02-00 44/67 AM\811328LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 343
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 344
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, un nepiešķir pilnīgu 
atbildību grupas vadītājam, Iestāde pēc 
vienas vai vairāku iesaistīto valstu 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
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saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

PamatojumsJa EUI izveido tiešus pret finanšu iestādēm vērstus pasākumus, tiem var izraisīt 
uzticības konfliktu starp valstu parastajām uzraudzības iestādi un EUI.
Tā rezultātā kompānijas var būt spiestas mēģināt piemērot pretrunīgus/neskaidrus lēmumus. 
Lai novērstu juridisko nenoteiktību, visi uz kompānijām attiecināmie lēmumi tām jāadresē, 
izmantojot valsts uzraudzības iestādi.

Grozījums Nr. 345
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc savas
iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto valstu uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma uzņemas vadību palīdzēt 
iestādēm panākt vienošanos saskaņā ar 
2. līdz 4. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās 
pilnvaras, ja valsts uzraudzības iestāde 

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

nepiekrīt procedūrai vai citas valsts 
uzraudzības iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāku 
dalībvalstu uzraudzības iestāžu sadarbību, 
koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu, un nepiešķir pilnīgu 
atbildību grupas vadītājam, Iestāde pēc 
vienas vai vairāku iesaistīto valstu 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. it

Justification

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

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

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc vienas 
vai vairāku iesaistīto valstu uzraudzības 
iestāžu pieprasījuma var palīdzēt iestādēm 

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc savas
iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku 
iesaistīto valstu uzraudzības iestāžu 
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panākt vienošanos saskaņā ar 2. punktā
noteikto procedūru.

pieprasījuma var uzņemties vadību
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. līdz 4. punktā noteikto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, Iestāde pēc vismaz 
trešdaļas sadarbībā obligāti iesaistīto 
valstu uzraudzības iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru. 

Or. de

Pamatojums

2009 gadā pieņemtajā direktīvā Maksātspēja II tieši ir paredzēts pastiprināt grupas 
uzraudzības iestādes, kas ļoti labi pārzina attiecīgos apstākļus, pilnvaras. Grupas 
uzraudzības iestāde atbild par uzraudzību grupas līmenī. Šo konkrēto atbildību sadalījumu 
nevajadzētu vājināt, aizstājot to ar mehānismu, kas neapmierinātajām valstu uzraudzības 
iestādēm dotu iespēju iesaistīt Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EIOPA), 
lai tomēr mēģinātu panāktu cita lēmuma pieņemšanu. 
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Grozījums Nr. 349
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
valsts uzraudzības iestāde nepiekrīt 
procedūrai vai citas valsts uzraudzības 
iestādes darbībai vai bezdarbībai jomās, 
kurās 1. panta 2. punktā noteiktie tiesību 
akti paredz vairāku dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību, koordināciju vai kopīga 
lēmuma pieņemšanu, un nepiešķir pilnīgu 
atbildību grupas vadītājam, Iestāde pēc 
vienas vai vairāku iesaistīto valstu 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 350
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās valstu uzraudzības iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde saskaņā ar
29. panta 1. punkta otro daļu pieņem
lēmumu novērst nesaskaņas un pieprasīt 
tām izšķirt strīdus saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, kam ir saistoša ietekme uz 
attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās valstu uzraudzības iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus ar saistošu spēku 
attiecīgajām uzraudzības iestādēm, 
nodrošinot saskaņotību ar Savienības 
tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu un konstruktīvu uzraudzību un juridisko noteiktību, un veicinātu 
uzticības veidošanos uzraudzības jomā, Iestādes pieņemtie lēmumi par strīdu izšķiršanu ir 
saistoši pusei(ēm), kam tie adresēti. ES tiesību sistēma neļauj piešķirt Iestādei patstāvīgas 
pilnvaras. Tāpēc Iestādes pilnvara izšķirt strīdus uzraudzības jomā var nebūt saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. Būtu jānodrošina šīs izšķiršanas pilnvaras saskaņotība ar ES tiesību 
aktiem. 

Grozījums Nr. 352
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja valsts 
uzraudzības iestāde nepilda Iestādes 
lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu 
iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu
pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 354
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja valsts 
uzraudzības iestāde nepilda Iestādes 
lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu 
iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesību 

4. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja valsts uzraudzības 
iestāde nepilda Iestādes lēmumu un 
tādējādi nenodrošina finanšu iestādes 
atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā minētajiem tiesību aktiem, 
Iestāde pieņem atsevišķu finanšu iestādei 
adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 
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aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 355
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde palīdz veicināt un uzraudzīt 
efektīvu, konstruktīvu un konsekventu 
uzraudzības iestāžu kolēģiju darbību un 
veicina Savienības tiesību aktu saskaņotu 
piemērošanu kolēģijās.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde, sadarbojoties ar uzraudzības 
iestāžu kolēģijās esošajām iestādēm, 
atbilstīgi nosaka un apkopo visu būtisko 
valstu uzraudzības iestāžu informāciju, lai 
veicinātu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
darbu.

3. Iestāde sadarbojas ar uzraudzības 
iestāžu kolēģijās esošajām iestādēm un
atbilstīgi nosaka un apkopo visu būtisko 
valstu uzraudzības iestāžu informāciju, lai 
veicinātu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
darbu. Iestāde pilnībā ņem vērā 
pastāvošos noteikumus starp valstu 
uzraudzības iestādēm un trešo valstu 
uzraudzības iestādēm, ņemot vērā 
galvenās starptautisko kolēģiju Krīzes 
pārvarēšanas grupas, kurām ir pilnīga 
pieeja informācijai. Iestāde ir Krīzes 
pārvarēšanas grupu locekle.
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Or. en

Grozījums Nr. 357
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā izveido un pārvalda centralizētu 
sistēmu, lai nodrošinātu šādas 
informācijas pieejamību valstu 
uzraudzības iestādēm, kas ir uzraudzības 
iestāžu kolēģiju locekles.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 358
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde var izveidot 7. un 8. pantā 
minētos tehniskos standartus, 
pamatnostādnes un ieteikumus, lai 
saskaņotu uzraudzības funkciju un 
uzraudzības iestāžu izveidoto labāko 
praksi.

Or. en
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Grozījums Nr. 359
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Juridiski saistošai starpnieka lomai 
jāļauj jaunajām Iestādēm atrisināt strīdus 
starp valstu uzraudzības iestādēm, 
izmantojot 11. pantā minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāvar atrisināt (pašreizējos) strīdus starp divām uzraudzības iestādēm, izmantojot 
11. pantā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 360
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Juridiski saistošai starpnieka lomai 
jāļauj Iestādēm atrisināt strīdus starp 
valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot 
11. pantā minēto procedūru. Ja 
uzraudzības iestādes un pārrobežu 
iestādes nevar panākt vienošanos, Iestādei 
jābūt pilnvarām pieņemt uzraudzības 
lēmumus, kas tieši adresēti attiecīgajai 
iestādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Kay Swinburne

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Savienības mēroga finanšu iestāžu 

uzraudzība
Valstu iestādes veic saprātīgu Savienības 
mēroga uzraudzības iestāžu uzraudzību. 
Iestāde sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko 
risku komiteju un uzraudzības iestādēm 
izveido informācijas paraugu 
svarīgākajām iestādēm, lai nodrošinātu to 
sistēmisko risku stabilu pārvaldību. 
Lai palīdzētu aizsargāt Eiropas 
apdrošinājuma ņēmējus, Iestāde veicina 
labāku koordināciju starp Savienības 
noguldījumu garantiju shēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Iestādes attīstība

Iestāde attīstās saskaņā ar labāko 
Savienības un starptautiskā mēroga 
praksi. Viena pieeja varētu būt jauns 
uzraudzības līmenis, ko izveido Iestāde. 
Lai izvairītos no starptautiskiem 
izkropļojumiem un stiprinātu Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu, rūpīgi 
jāizvērtē un jāapsver tiešās uzraudzības 
ieviešana, lai pievienotu vērtību lielo 
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finanšu iestāžu uzraudzībai, no kurām 
daudzas ir globāla mēroga un darbojas 
Savienībā. Tas attiecas galvenokārt uz 
lielajām finanšu iestādēm ar banku 
darbību lielos apmēros vai citām 
darbībām, kas varētu radīt sistēmisko 
risku starptautiskajā tirgū, un tām 
sistēmiskajām finanšu iestādēm, kas 
darbojas un ir atzītas starptautiskā līmenī. 
Šo jautājumu tālāk izskatīs 66. pantā 
minētajā šīs regulas pirmajā pārskatīšanā, 
kas notiks ne vēlāk kā trīs gadus pēc tās 
stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 363
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Savienības mēroga finanšu iestāžu 

uzraudzība
1. Valstu iestādes veic saprātīgu 
Savienības mēroga uzraudzības iestāžu 
uzraudzību, rīkojoties kā Iestādes aģenti 
un ievērojot tās instrukcijas, lai 
nodrošinātu vienādu uzraudzības 
noteikumu piemērošanu visā Savienībā. 
2. Iestāde iesniedz uzraudzības noteikumu 
projektu Komisijai un vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisija 
apstiprina uzraudzības noteikumu 
projektu, izmantojot 7. vai 8. pantā minēto 
procedūru. 
3. Uzraudzības padomes lēmums saskaņā 
ar 29. panta 1. punktā minēto procedūru 
identificē svarīgākās Savienības mēroga 
apdrošināšanas iestādes. Šo finanšu 
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iestāžu identificēšanas kritērijos ņem vērā 
Finanšu stabilitātes padomes, 
Starptautiskā Monetārā fonda un 
Starptautisko darījumu bankas izveidotos 
kritērijus.
4. Iestāde sadarbībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju izveido 
informācijas paraugu svarīgākajām 
apdrošināšanas iestādēm, lai nodrošinātu 
to sistēmisko risku stabilu vadību.  
5. Lai nodrošinātu Eiropas mēroga 
apdrošināšanas iestāžu kopīgu atbildību, 
aizsargātu Savienības apdrošinājuma 
ņēmēju un citu saņēmēju intereses un 
samazinātu nodokļu maksātāju izmaksas 
sistēmiskajā finanšu krīzē, jāizveido 
Eiropas Apdrošināšanas garantijas shēma 
(Shēma). Shēma palīdz Savienības 
finanšu iestādēm tādās grūtībās, kas 
apdraud Savienības kopējā finanšu tirgus 
stabilitāti. Shēmu finansē no šo iestāžu 
iemaksām. Šīs iemaksas aizstāj līdzīgas 
iemaksas valstu apdrošināšanas garantiju 
shēmās. 
6. Ja no apdrošinātāju iemaksām savāktie 
resursi nav pietiekami, lai novērstu krīzi, 
Shēma var palielināt resursus ar 
aizņēmumu. Dalībvalstis izņēmuma 
gadījumos var atvieglot aizņēmuma 
piešķiršanu Shēmai pret galvojumu par 
summu, kas aptuveni līdzinās 
aprēķinātajām riska izmaksām. Šīs 
garantijas maksas sadala dalībvalstīm 
saskaņā ar 7. punktā minētajiem 
kritērijiem.
7. Ja izņēmuma gadījumos sistēmiskās 
krīzes situācijā viena vai vairākas iestādes 
bankrotē un pieejamie resursi nav 
pietiekami, attiecīgās dalībvalstis novērš 
šo apgrūtinājumu saskaņā ar Saprašanās 
memorandā (MoU) un tā grozījumos 
izveidotajiem principiem. 
8. Dalība Shēmā Savienības finanšu 
iestādēm aizstāj dalību pašreizējās valstu 
apdrošināšanas garantiju shēmās. Shēmu 
pārvalda padome, ko uz pieciem gadiem 
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ieceļ Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas). 
Padomes locekļus ievēl no valstu iestāžu 
darbiniekiem. Shēma izveido arī 
konsultatīvo padomi, kas sastāv no 
apdrošināšanas iestādēm, kuras piedalās 
shēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 364
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Savienības mēroga finanšu iestāžu 

uzraudzība
1. To Savienības mēroga finanšu iestāžu, 
kas darbojas Savienībā, vadošā 
uzraudzības iestāde ir Iestāde. Tās 
darbojas caur valstu uzraudzības 
iestādēm, kas ir to deleģētās iestādes.  
2. Komisija apstiprina deleģētos aktus 
saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantu, lai noteiktu 
Savienības mēroga finanšu iestāžu 
nosacījumus. Šie akti tiek pieņemti kā 
lēmumi, un tajos ietverts to iestāžu 
saraksts, ko uzskata par Savienības 
mēroga finanšu iestādēm, kas darbojas 
Savienībā. 
3. Kritērijos šo finanšu iestāžu 
identificēšanai ņem vērā vismaz šādus 
nosacījumus: tirgus daļu dalībvalstīs, 
kurās finanšu iestādes darbojas, kopējos 
līdzekļus, kopējo Savienības līdzekļu 
tirgus daļu un galīgās īpašumtiesības ES 
vai ārpus ES .
Ja šāda finanšu iestāde darbojas dažādās 
nozarēs, Eiropas uzraudzības iestāde 
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(apvienotā komiteja) izlemj, kura Iestādes 
daļa ir vadošā uzraudzības iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Pārrobežu finanšu iestāžu pārvaldība

1. Lai nodrošinātu Savienības mēroga 
finanšu iestāžu kopīgu atbildību, 
aizsargātu Eiropas apdrošinājuma 
ņēmēju intereses un samazinātu nodokļu 
maksātāju izdevumus sistēmiskajā 
finanšu krīzē, izveido Eiropas Finanšu 
aizsardzības fondu (Fonds). Fonds palīdz 
grūtībās Savienības finanšu iestādēm, ja 
šīs grūtības var apdraudēt Savienības 
kopējā finanšu tirgus stabilitāti. Fondu 
finansē no šo iestāžu iemaksām. Izmaksas 
var aizstāt izmaksas līdzīgos valstu 
fondos.
2. Ja no tirgus dalībnieku izmaksām 
savāktie resursi nav pietiekami, lai 
novērstu krīzi, Fonds var palielināt 
resursus ar aizņēmumu. Dalībvalstis 
izņēmuma gadījumos var atvieglot 
aizņēmuma piešķiršanu Fondam pret 
galvojumu par summu, kas aptuveni 
līdzinās aprēķinātajam riskam. Šīs 
garantijas maksas sadala dalībvalstīm 
saskaņā ar 3. punktā minētajiem 
kritērijiem.
3. Ja izņēmuma gadījumos sistēmiskās 
krīzes situācijā viena vai vairākas iestādes 
bankrotē un pieejamie resursi nav 
pietiekami, attiecīgās dalībvalstis novērš 
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šo apgrūtinājumu saskaņā ar šādiem 
kritērijiem: krīzes ekonomiskā ietekme uz 
attiecīgajām dalībvalstīm un noguldījumi, 
līdzekļi, attiecīgo iestāžu ienākumu 
plūsmas sadale. 
4. Dalība Fondā Savienības finanšu 
iestādēm aizstāj dalību pašreizējās valstu 
shēmās. Fondu pārvalda padome, ko uz 
pieciem gadiem ieceļ Eiropas uzraudzības 
iestāde (vērtspapīri un tirgi). Padomes 
locekļus ievēl no valstu iestāžu 
darbiniekiem. Fonds izveido arī 
konsultatīvo padomi, kas sastāv no Fonda 
finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu uzraudzības iestādes, 
pamatojoties uz divpusēju nolīgumu, var 
deleģēt uzdevumus un pienākumus citām 
valstu uzraudzības iestādēm. 

1. Dalībvalstis ļauj uzraudzības iestādēm 
deleģēt uzdevumus un pienākumus citām 
valstu uzraudzības iestādēm ar divpusēju 
līgumu, kas noslēgts, ņemot vērā šajā 
pantā minētos nosacījumus.  Dalībvalstis 
var izdot īpašus noteikumus, kas 
jāpiemēro pirms to uzraudzības iestādes 
noslēdz šos nolīgumus un ierobežot 
deleģēšanas jomu atbilstoši pārrobežu 
finanšu iestāžu un grupu efektīvai 
uzraudzībai.

Or. en



PE439.921v02-00 60/67 AM\811328LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 367
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valstu uzraudzības iestādes, 
pamatojoties uz divpusēju nolīgumu, var 
deleģēt uzdevumus un pienākumus citām 
valstu uzraudzības iestādēm. 

1. Uzraudzības iestādes, pamatojoties uz
nolīgumu, var deleģēt uzdevumus un 
pienākumus citām uzraudzības iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 368
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu valstu uzraudzības iestāžu 
starpā, nosakot tos uzdevumus un 
pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi 
izpildīt, veicinot labāko praksi un 
sagatavojot atbilstošas daudzpusējas
sistēmas. 

Or. en

Grozījums Nr. 369
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde veicina uzdevumu un pienākumu 
deleģēšanu valstu uzraudzības iestāžu 
starpā, nosakot tos uzdevumus un 
pienākumus, ko var deleģēt vai kopīgi 

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

Or. en

Grozījums Nr. 370
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākumu deleģēšanu veic pārdalot 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
kompetences. Tiesību akti, ko piemēro 
deleģētajai iestādei, nosaka deleģēto 
pienākumu procedūru, ieviešanu un 
administratīvās un tiesas pārbaudes.

Or. en

Justification

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

Grozījums Nr. 371
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde atbilstīgi publicē visus valstu 
uzraudzības iestāžu noslēgtos deleģēšanas 

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

nolīgumus, lai pienācīgi informētu visas 
iesaistītās personas. Šie nolīgumi attiecas 
uz attiecīgo iesaistīto uzraudzības iestāžu 
pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nevar slēgt divpusējus nolīgumus ar 
iestādēm, kuras identificē kā ievērojamas 
pārrobežu finanšu iestādes saskaņā ar 
12.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts – i) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b.i) atbalsta labākās prakses piemērošanu, 
tai skaitā efektīvu un konstruktīvu dialogu 
starp valstu iestādēm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, ieskaitot 
patērētājus un nozares darbinieku 
apvienības, kas pārstāv kopējo 
uzraudzības kultūru;

Or. en

Pamatojums

Valstu uzraudzības iestādes var gūt ievērojamu labumu, savā darbā iesaistot attiecīgās 
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ieinteresētās personas, piemēram, darbiniekus un patērētājus. Nozarēs strādājošie darbinieki 
var sniegt svarīgas zināšanas par uzņēmumu reālo uzņēmējdarbības praksi — kompensācijas 
struktūrām, samaksas sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un šīs prakses ietekmi uz 
kompānijas riska profilu.

Grozījums Nr. 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts – ii) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b.ii) nodrošina, lai iestādes ņem vērā 
darbinieku sniegto informāciju par 
kompāniju uzņēmējdarbības praksi 
attiecībā uz kompensācijas struktūrām, 
samaksas sistēmu, prasmēm un darba 
apstākļiem;

Or. en

Pamatojums

Valstu uzraudzības iestādes var gūt ievērojamu labumu, savā darbā iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas, piemēram, darbiniekus un patērētājus. Nozarēs strādājošie darbinieki 
var sniegt svarīgas zināšanas par uzņēmumu reālo uzņēmējdarbības praksi — kompensācijas 
struktūrām, samaksas sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un šīs prakses ietekmi uz 
kompānijas riska profilu.

Grozījums Nr. 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Valstu uzraudzības iestādes var gūt ievērojamu labumu, savā darbā iesaistot attiecīgās 
ieinteresētās personas, piemēram, darbiniekus un patērētājus. Nozarēs strādājošie darbinieki 
var sniegt svarīgas zināšanas par uzņēmumu reālo uzņēmējdarbības praksi — kompensācijas 
struktūrām, samaksas sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem — un šīs prakses ietekmi uz 
kompānijas riska profilu.

Grozījums Nr. 376
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sekmē ieteikumus attiecīgajām 
Savienības un starptautiskajām iestādēm, 
lai palīdzētu veicināt izstrādāt kvalitatīvu
un vienotu uzraudzības standartu, tostarp 
ziņojumu iesniegšanas un grāmatvedības
standartu;

Or. en

Pamatojums

EUI jāsniedz padoms Eiropas un starptautisko standartu izveidotājiem, ja jāsaskaņo 
starptautiskie standarti, bet tā nevar tieši iesaistīties jaunu standartu veidošanā, ja šis 
pienākums jau ir uzdots Eiropas vai starptautiskai iestādei.

Grozījums Nr. 377
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 378
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 379
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 380
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde saskaņā ar 8. pantu var sniegt 
ieteikumus un izveidot pamatnostādnes 
iesaistītajām valstu uzraudzības iestādēm 
vai pieņemt uzraudzības iestādēm 
adresētu lēmumu, vai arī apstiprināt 
tehnisko standartu projektu saskaņā ar 7. 
līdz 7.d pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 382
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pamatojoties uz salīdzinošo novērtēšanu, 
Iestāde var sniegt ieteikumus iesaistītajām 
valstu uzraudzības iestādēm vai veikt citus 
atbilstošus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde apkopo salīdzinošās 
novērtēšanas un labākās prakses 
rezultātus no publiski pieejamajiem 
salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamību, salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem un labākajai praksei jābūt 
publiski pieejamai.


