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Grozījums Nr. 412
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja kompetentā iestāde juridiski saistošus 
tiesību aktus un 1. panta 2. punktā minētos 
tiesību aktus nepiemēro vai piemēro tos 
tādā veidā, kas ir uzskatāms par Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu, 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. 413
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas noteikumu konsekventa 
piemērošana

Eiropas Savienības tiesību aktu 
pārkāpums

1. Ja kompetentā 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. 

Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro 
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus 
tādā veidā, kas ir uzskatāms par Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu, 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. 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja kompetentā iestāde nepareizi piemēro 
1. panta 2. punktā minētos tiesību aktus, tai 
skaitā tehniskos standartus, kas ieviesti 
saskaņā ar 7. pantu, 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 tehnisko standartu konsekventu piemērošanu, Iestādei jāpiešķir tiesības 
izmeklēt šo standartu piemērošanas iespējamos pārkāpumus.

Grozījums Nr. 415
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 416
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pēc vienas vai vairāku kompetento 
iestāžu pieprasījuma, Komisijas, Eiropas 
Parlamenta, Padomes, Banku nozares 
ieinteresēto personu grupas pieprasījuma 
vai pēc savas iniciatīvas un pēc iesaistītās 
kompetentās iestādes informēšanas Iestāde 
var izmeklēt iespējamos ES tiesību aktu 
nepareizas piemērošanas gadījumus.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībnieki var viegli kontrolēt, kā dalībvalstīs piemēro ES tiesību aktus, tādēļ Banku 
nozares ieinteresēto personu grupai jāpiešķir tiesības iesniegt pieprasījumu izmeklēt 
attiecīgus tiesību aktu piemērošanas gadījumus. Lai saglabātu institucionālo līdzsvaru, 
Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāpiešķir iespēja ierosināt izmeklēšanu.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Labota sākotnējā teksta kļūda.

Grozījums Nr. 418
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 419
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja divdesmit darbdienu laikā pēc 
Iestādes ieteikuma saņemšanas kompetentā 
iestāde nenodrošina atbilstību Kopienas 
tiesību aktiem, Komisija, pamatojoties uz 
Iestādes sniegto informāciju, vai pēc savas 
iniciatīvas var pieņemt oficiālu atzinumu, 
pieprasot kompetentajai iestādei veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem. Komisijas oficiālajā atzinumā 
jāņem vērā Iestādes ieteikums.



AM\812976LV.doc 7/71 PE440.017v02-00

                             Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja desmit darbdienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Eiropas Savienības
tiesību aktiem, Iestāde pieņem lēmumu, ar 
ko nosaka, ka tiesību akti, kuru 
piemērošanu Iestāde pārbaudīja, 
jāpiemēro pareizi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, jārada apstākļi, lai Iestāde varētu konstatēt
jebkurus iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt šie ierosinātie 
grozījumi, neskarot 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, varētu palīdzēt izvairīties no 
jebkādas nevajadzīgas Komisijas iejaukšanās, ļaujot valstu iestādēm viena mēneša laikā 
novērst pārkāpumu atbilstīgi EBI ieteikumiem.

Grozījums Nr. 421
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 kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Komisija, pamatojoties uz Iestādes 
sniegto informāciju, vai pēc savas 

4. Ja desmit darbdienu laikā pēc Iestādes 
ieteikuma saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem, Iestāde pieņem lēmumu, Iestāde 
pieņem lēmumu, ar ko nosaka, ka tiesību 
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iniciatīvas var pieņemt lēmumu, pieprasot 
kompetentajai iestādei veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem.

akti, kuru piemērošanu Iestāde 
pārbaudīja, jāpiemēro pareizi.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, jārada apstākļi, lai Iestāde varētu konstatēt 
jebkurus iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt šie ierosinātie 
grozījumi, neskarot 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, varētu palīdzēt izvairīties no 
jebkādas nevajadzīgas Komisijas iejaukšanās, ļaujot valstu iestādēm viena mēneša laikā 
novērst pārkāpumu atbilstīgi EBI ieteikumiem.

Grozījums Nr. 422
Marta Andreasen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Savas kompetences jomā Uzraudzības iestādei ar valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jāsazinās tieši.
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Grozījums Nr. 423
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 panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, jārada apstākļi, lai Iestāde varētu konstatēt 
jebkurus iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt šie ierosinātie 
grozījumi, neskarot 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, varētu palīdzēt izvairīties no 
jebkādas nevajadzīgas Komisijas iejaukšanās, ļaujot valstu iestādēm viena mēneša laikā 
novērst pārkāpumu atbilstīgi EBI ieteikumiem.

Grozījums Nr. 424
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija pieņem šādu oficiālu atzinumu
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 
ieteikuma pieņemšanas. Komisija var 
pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. 

Or. en
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Grozījums Nr. 425
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 panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, jārada apstākļi, lai Iestāde varētu konstatēt 
jebkurus iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt šie ierosinātie 
grozījumi, neskarot 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, varētu palīdzēt izvairīties no 
jebkādas nevajadzīgas Komisijas iejaukšanās, ļaujot valstu iestādēm viena mēneša laikā 
novērst pārkāpumu atbilstīgi EBI ieteikumiem.

Grozījums Nr. 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju. 

Kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, jārada apstākļi, lai Iestāde varētu konstatēt 
jebkurus iespējamos Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Turklāt šie ierosinātie 
grozījumi, neskarot 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības, varētu palīdzēt izvairīties no 
jebkādas nevajadzīgas Komisijas iejaukšanās, ļaujot valstu iestādēm viena mēneša laikā 
novērst pārkāpumu atbilstīgi EBI ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 427
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju. 

Kompetentās iestādes sniedz Iestādei visu 
nepieciešamo informāciju, lai novērstu 
morālo kaitējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus noteikumus un panāktu vienota ES uzraudzības noteikumu krājuma 
ieviešanai nepieciešamo juridisko noteiktību, Iestādei jāspēj konstatēt jebkurus iespējamos 
Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumus.
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Grozījums Nr. 429
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto 
lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš 
kompetentajai iestādei adresēta lēmuma 
neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu 
neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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.

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, EBI nebūtu jāpieņem atsevišķs, finanšu iestādei tieši adresēts lēmums. Ņemot vērā 
to, ka valsts kompetentā iestāde atbild par finanšu iestāžu pastāvīgu uzraudzību, juridiski 
pareizāk būtu, ja EBI uzdotu valsts kompetentajai iestādei novērst tirgus darbības, kas ir 
pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.
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Grozījums Nr. 430
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto 
lēmumu un ja savlaicīgi ir jānovērš 
kompetentajai iestādei adresēta lēmuma 
neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu 
neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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.

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 431
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai

6. Neskarot EK līguma 226. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un, nepildot 
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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.

lēmumu, kompetentā iestāde būtiski 
ietekmē citu dalībvalstu finanšu sistēmu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš šai
kompetentajai iestādei adresēta lēmuma 
neizpilde, lai saglabātu vai atjaunotu 
neitrālus konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas
finanšu 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 EK līguma 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir 
jānovērš kompetentajai iestādei adresēta 
lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai 
atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus 
tirgū vai nodrošinātu finanšu sistēmas 
pienācīgu darbību un integritāti, atbilstīgi
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
prasībām Iestāde 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.
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Or. en

Pamatojums

EBI tiesības Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumu gadījumos pieņemt atsevišķus, 
finanšu iestādēm tieši adresētus lēmumus un izmeklēt gadījumus, kad ir radušās aizdomas par 
Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem vai nepiemērošanu, nodrošinās ES tiesību aktu 
un tehnisko standartu pareizu piemērošanu visās ES jurisdikcijās un radīs visiem 
dalībniekiem vienādus noteikumus.

Grozījums Nr. 433
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 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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 EK līguma 258. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, atbilstīgi 1. panta 
2. punktā minēto tiesību aktu prasībām
Iestāde 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

Pamatojums

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 
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the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Grozījums Nr. 434
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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 kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir 
jānovērš šā 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 Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 

6. Neskarot EK līguma 258. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
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un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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.

un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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.

Or. en

Pamatojums

Juridisku iemeslu dēļ tekstā ir jāsaglabā atruna: „gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas”.

Grozījums Nr. 436
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

Pamatojums

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. 437
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija Iestādes vārdā apmaksā 
jebkurus minēto procedūru juridiskos un 
ar tiesvedību saistītos izdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, 6. punktā noteiktos 
lēmumus, piemēro visām attiecīgajām 
finanšu iestādēm, kas darbojas 
jurisdikcijā, kuras nav ievērojusi minētās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu, finanšu iestādēm tieši adresētu lēmumu, 
nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus, šis lēmums jāpiemēro visiem  kā vietējiem, tā arī 
ārzemju  tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Lai ne vien „ievērotu”, 
bet patiešām īstenotu Iestādes lēmumu, kompetentajai iestādei, veicot pasākumus jāpiemēro 
„ievēro vai paskaidro” princips.
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Grozījums Nr. 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vajadzīgs, 6. punktā noteiktos 
lēmumus, piemēro visām attiecīgajām 
finanšu iestādēm, kas darbojas 
jurisdikcijā, kuras nav ievērojusi minētās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu, finanšu iestādēm tieši adresētu lēmumu,
nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus, šis lēmums jāpiemēro visiem  kā vietējiem, tā arī 
ārzemju  tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Lai ne vien „ievērotu”, 
bet patiešām īstenotu Iestādes lēmumu, kompetentajai iestādei, veicot pasākumus jāpiemēro 
„ievēro vai paskaidro” princips.

Grozījums Nr. 440
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. punktā noteiktos lēmumus piemēro 
visām attiecīgajām finanšu iestādēm, kas 
darbojas jurisdikcijā, kas nav ievērojusi 
minētās prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu, finanšu 
iestādēm tieši adresētu lēmumu attiecībā uz noteikumu konsekventu ievērošanu, šis lēmums 
jāpiemēro visiem  kā vietējiem, tā arī ārzemju  tirgus dalībniekiem, kas darbojas 
attiecīgajā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veicot pasākumus saistībā ar jautājumiem, 
uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. 
punktu pieņemtie lēmumi, kompetentās
iestādes rīkojas atbilstīgi šiem lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu, finanšu iestādēm tieši adresētu lēmumu, 
nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus, šis lēmums jāpiemēro visiem  kā vietējiem, tā arī 
ārzemju  tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Lai ne vien „ievērotu”, 
bet patiešām īstenotu Iestādes lēmumu, kompetentajai iestādei, veicot pasākumus jāpiemēro 
„ievēro vai paskaidro” princips.

Grozījums Nr. 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Veicot pasākumus saistībā ar jautājumiem, 
uz kuriem attiecas saskaņā ar 4. vai 6. 
punktu pieņemtie lēmumi, kompetentās 
iestādes rīkojas atbilstīgi šiem lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gadījumos, kad Iestāde pieņem atsevišķu, finanšu iestādēm tieši adresētu lēmumu, 
nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus, šis lēmums jāpiemēro visiem  kā vietējiem, tā arī 
ārzemju  tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā dalībvalstī. Lai ne vien „ievērotu”, 
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bet patiešām īstenotu Iestādes lēmumu, kompetentajai iestādei, veicot pasākumus jāpiemēro 
„ievēro vai paskaidro” princips.

Grozījums Nr. 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Gada pārskatā Iestāde norāda, kuras 
valsts un finanšu iestādes nav izpildījušas 
4. un 6. punktā minētos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Gada pārskatā Iestāde var norādīt, 
kuras valsts un finanšu iestādes nav 
izpildījušas 4. un 6. punktā minētos 
lēmumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgos gadījumos Iestāde var uzskatīt, ka būtu nevietā izpaust, kuras valsts un finanšu 
iestādes nav izpildījušas tās lēmumus. Šajā jautājumā Iestādei jebkurā gadījumā jārīkojas pēc 
saviem ieskatiem.
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Grozījums Nr. 445
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, nodrošinot, ka 
finanšu iestādes un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.
3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā 
ar EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 
2. punktā minēto Iestādes lēmumu, 
gadījumos, kad 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu attiecīgās prasības ir tieši 
piemērojamas finanšu 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 
ir noteicošie attiecībā uz kompetento 
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iestāžu iepriekš pieņemtiem lēmumiem 
par to pašu jautājumu.
Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem 
attiecas saskaņā ar 2. vai 3. punktu 
pieņemtie lēmumi, atbilst šiem lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
aktīvi veicina un, vajadzības gadījumā, 
koordinē jebkurus dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu veiktos 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, Komisijai nebūtu jānosaka ārkārtas situācija. Tā kā šis jautājums attiecas uz 
visām dalībvalstīm, ārkārtas situācijas esība būtu jānosaka Padomei, iesaistot ESRK, kas 
pārzina sistēmiskos riskus.

Grozījums Nr. 447
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 1. Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
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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.

notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Padome, 
apspriežoties ar ESRK vai vajadzības 
gadījumā ar Eiropas uzraudzības 
iestādēm, pēc Iestādes vai ESRK 
pieprasījuma var pieņemt Iestādei adresētu 
lēmumu, šīs regulas vajadzībām nosakot 
ārkārtas situācijas esību. Padome 
pietiekami regulāri pārskata šo lēmumu 
un tiklīdz iespējams paziņo par ārkārtas 
situācijas atcelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Padome vislabāk var novērtēt nepieciešamību noteikt ārkārtas situāciju, jo īpaši tad, ja pēc 
tam tā pilnvaro Eiropas uzraudzības iestādes. Padomes rīcība pašreizējās krīzes apstākļos 
pierādīja, ka vajadzības gadījumā iespējama ātra un efektīva rīcība.
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Grozījums Nr. 449
Vicky Ford

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.

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

Pamatojums

Padome vislabāk var novērtēt nepieciešamību noteikt ārkārtas situāciju, jo īpaši tad, ja pēc 
tam tā pilnvaro Eiropas uzraudzības iestādes. Padomes rīcība pašreizējās krīzes apstākļos 
pierādīja, ka vajadzības gadījumā iespējama ātra un efektīva rīcība.

Grozījums Nr. 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Padomes, 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas
pieprasījuma var izteikt brīdinājumu, 
izsludinot ārkārtas situācijas esību. Šāds 
brīdinājums nodrošinās Iestādei iespēju 
bez jebkādu turpmāku prasību 
ievērošanas pieņemt atsevišķus 3. punktā 
minētos lēmumus.
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Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 451
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 452
Marta Andreasen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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, lai 
Iestāde bez jebkādu turpmāku prasību 
ievērošanas varētu nekavējoties rīkoties.

Or. en

Pamatojums

Ārkārtas situācijā jāļauj ESRK nekavējoties pieņemt lēmumu un tieši sazināties ar 
Uzraudzības iestādi.

Grozījums Nr. 453
Marta Andreasen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ārkārtas situācijā jāļauj ESRK nekavējoties brīvi rīkoties.
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Grozījums Nr. 454
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 Kopienas finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitāti, Komisija vai 
Iestādes priekšsēdētājs pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Padomes vai ESRK , 
Eiropas Parlamenta vai ieinteresēto 
personu pieprasījuma var pieņemt 
lēmumu, šīs regulas vajadzībām nosakot 
ārkārtas situācijas esību.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

ESRK vislabāk var noteikt ārkārtas situācijas esību. Tomēr, tā kā nosakot ārkārtas situāciju, 
ir vajadzīga iespēja brīvi rīkoties, Komisijai atbilstīgi līgumtiesībām jābūt juridiskai personai, 
kas pieņem galīgo lēmumu, un tai ir piešķirtas šādu lēmuma pieņemšanai nepieciešamās 
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pilnvaras. Atbilstīgi līgumtiesībām Komisijai būtu jāpiešķir Iestādei tiesības uz 10. panta 
atlikušajā daļā noteiktajām papildu pilnvarām.

Grozījums Nr. 456
Carl Haglund

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā situācijā Iestāde pilda starpnieka 
pienākumus un vajadzības gadījumā 
koordinē jebkuras dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pildītu starpnieka un koordinatora un 
pienākumus, Iestādei jāsaņem 
informācija par visiem attiecīgajiem 
attīstības virzieniem, tā jāielūdz piedalīties 
novērotāja statusā jebkurās dalībvalstu 
attiecīgo kompetento uzraudzības iestāžu 
sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, Komisijai nebūtu jānosaka ārkārtas situācija. Tā kā šis jautājums attiecas uz 
visām dalībvalstīm, ārkārtas situācijas esība būtu jānosaka Padomei, iesaistot ESRK, kas 
pārzina sistēmiskos riskus.
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Grozījums Nr. 458
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Padome, apspriežoties ar ESRK un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas 
uzraudzības iestādēm, pēc Iestādes, 
Komisijas vai ESRK pieprasījuma var 
pieņemt Iestādei adresētu lēmumu, šīs 
regulas vajadzībām nosakot ārkārtas 
situācijas esību. Padome pietiekami 
regulāri un vismaz reizi mēnesī pārskata 
šo lēmumu un tiklīdz iespējams paziņo 
par ārkārtas situācijas pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, Komisijai nebūtu jānosaka ārkārtas situācija. Tā kā šis jautājums attiecas uz 
visām dalībvalstīm, ārkārtas situācijas esība būtu jānosaka Padomei, iesaistot Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju, kas pārzina sistēmiskos riskus.

Grozījums Nr. 459
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz Padome ir izsludinājusi 
ārkārtas situāciju, tā vienlaikus informē 
Eiropas Parlamentu, ESRK, Komisiju un 
Eiropas Uzraudzības iestādi.

Or. en
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Grozījums Nr. 460
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz Padome ir izsludinājusi 
ārkārtas situāciju, tā vienlaikus informē 
Eiropas Parlamentu, ESRK, Komisiju un 
Eiropas Uzraudzības iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ESRK secinājumi vēlāk jāizmanto 
ESRK priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta 
un kompetentā komisāra viedokļu 
apmaiņā, un tiem jāstājas spēkā iespējami 
drīzāk.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šā procesa demokrātisku uzraudzību, ir svarīgi, lai ESRK un Komisijai 
paskaidrotu Parlamentam, kādēļ viņi nolēmuši izsludināt ārkārtas situāciju.

Grozījums Nr. 462
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

saskaņā ar 1. punktu, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu jebkādus nevēlamus 
notikumus, kas var apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, Eiropas Komisijai nebūtu jāpieņem šāds lēmums.

Grozījums Nr. 463
Carl Haglund

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 464
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja ESRK ir izteikusi brīdinājumu
saskaņā ar 1. punktu vai, ja Komisija vai 
Padome pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Iestādes, Eiropas Parlamenta vai 
dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu, 
nosakot, ka ir radušies apstākļi, kad 
nepieciešama dalībvalstu kompetento 
iestāžu saskaņota rīcība, lai novērstu 
nelabvēlīgus notikumus, kuri var nopietni 
apdraudēt Eiropas Savienības finanšu 
tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti, 
Iestāde bez jebkādu turpmāku prasību 
ievērošanas 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 
kompetentās iestādes izpilda minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 465
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 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 

2. Ja ESRK uzskata, ka ir nepieciešama 
dalībvalstu kompetento iestāžu saskaņota 
rīcība, lai novērstu nelabvēlīgus 
notikumus, kas var apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu 
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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 kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
pieņem atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt šo 
notikumu novēršanai nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem, nodrošinot, ka 
finanšu iestādes un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu ES vienotu finanšu pakalpojumu tirgu un nepieļautu ārkārtas situāciju rašanos, 
vajadzīga saskaņota rīcība, jo kādas dalībvalsts krīze strauji var izplatīties ārpus tās 
robežām. Tādēļ jāpaskaidro, ka iespēja pieņemt valstu kompetentajām iestādēm tieši 
adresētus lēmumus ietilpst Iestādes kā dalībvalstu valstu pasākumu koordinatora un vadītāja 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja ESRK uzskata, ka ir nepieciešama 
valstu kompetento iestāžu saskaņota 
rīcība, lai novērstu nelabvēlīgus 
notikumus, kas var apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
pieņem atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt šo 
notikumu novēršanai nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem tiesību aktiem, nodrošinot, ka 
finanšu iestādes un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

Or. en
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Pamatojums

Lai izveidotu ES vienotu finanšu pakalpojumu tirgu un nepieļautu ārkārtas situāciju rašanos, 
vajadzīga saskaņota rīcība, jo kādas dalībvalsts krīze strauji var izplatīties ārpus tās 
robežām. Tādēļ jāpaskaidro, ka iespēja pieņemt valstu kompetentajām iestādēm tieši 
adresētus lēmumus ietilpst Iestādes kā valstu pasākumu koordinatora un vadītāja darbības 
jomā.

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

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 468
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja saskaņā ar 1. panta noteikumiem ir 
noteikta ārkārtas situācijas esība un, ja ir 
nepieciešama ar valsts budžetu saistīta 
dalībvalstu kompetento iestāžu saskaņota 
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nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu riskus, kas var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, nodrošinot, ka finanšu 
iestādes un kompetentās iestādes izpilda 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības.

rīcība, lai novērstu nelabvēlīgus 
notikumus, kas var apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai 
tās daļas stabilitāti, Iestāde var pieņemt 
atsevišķus lēmumus, pieprasot 
kompetentajām iestādēm veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem, lai novērstu šos notikumus, 
nodrošinot, ka finanšu iestādes un 
kompetentās iestādes izpilda minētajos 
tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 469
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 471
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
aktīvi veicina un, vajadzības gadījumā, 
koordinē jebkurus dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu veiktos 
pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 472
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attīstoties tādiem nelabvēlīgiem 
notikumiem, kas var būtiski apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai Eiropas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti, Iestāde 
aktīvi veicina un, vajadzības gadījumā, 
koordinē jebkurus dalībvalstu attiecīgo 
kompetento uzraudzības iestāžu veiktos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 473
Diogo Feio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome pietiekami regulāri un vismaz 
reizi mēnesī pārskata saskaņā ar 
1. punktu pieņemto lēmumu un tiklīdz 
iespējams paziņo par ārkārtas situācijas 
pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Padomei un, ja vajadzīgs, piedaloties ESRK un Eiropas uzraudzības iestādēm, regulāri 
jāpārskata ārkārtas situācijas stāvoklis. Tiklīdz iespējams ārkārtas situācija ir jāatceļ.
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Grozījums Nr. 474
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Padome pietiekami regulāri un vismaz 
reizi mēnesī pārskata saskaņā ar 
1. punktu pieņemto lēmumu un tiklīdz 
iespējams paziņo par ārkārtas situācijas 
pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Padomei un, ja vajadzīgs, piedaloties ESRK un Eiropas uzraudzības iestādēm, regulāri 
jāpārskata ārkārtas situācijas stāvoklis. Tiklīdz iespējams ārkārtas situācija ir jāatceļ.

Grozījums Nr. 475
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

EBI nebūtu jāpieņem katrai atsevišķai iestādei saistoši lēmumi. Ņemot vērā to, ka valsts 
kompetentā iestāde atbild par finanšu iestāžu pastāvīgu uzraudzību, juridiski pareizāk būtu, 
ja EBI uzdotu valsts kompetentajai iestādei novērst tirgus darbības, kas radījušas ārkārtas 
situāciju.

Grozījums Nr. 476
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 477
Diogo Feio

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
EK līguma 226. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā 
minēto Iestādes lēmumu, un, nepildot 
lēmumu, kompetentā iestāde būtiski 
ietekmē citu dalībvalstu finanšu sistēmu, 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 478
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 kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā 
minēto Iestādes lēmumu, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu 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 
EK līguma 258. pantu, ja kompetentā 
iestāde noteiktajā termiņā nepilda 2. punktā 
minēto Iestādes lēmumu, atbilstīgi 1. panta 
2. punktā minēto tiesību aktu prasībām
Iestāde 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

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādus ES vienotā tirgus noteikumus, ārkārtas situācijās nevajadzētu 
ierobežot finanšu iestādēm tieši adresētu lēmumu darbības jomu.
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Grozījums Nr. 479
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 – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lēmumu adresāti atsakās ievērot 
Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās 
prasības vai Iestādes pieņemto konkrēto 
lēmumu, Iestāde var valstu tiesās iesniegt 
prasību, kā arī pieteikumu par pagaidu 
noregulējumu.

Or. en

Pamatojums

Iestādes pilnvaras ir jānostiprina saskaņā ar Giegold ziņojumu.

Grozījums Nr. 480
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 2. vai 3. punktu pieņemtie 
lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem. 
Kompetentās iestādes lēmuma 
nepildīšanas iemeslus ESRK un Iestādei 
pienācīgā veidā paskaidro rakstiski.

Or. en

Pamatojums

„Ievēro vai paskaidro” princips varētu mudināt valstu kompetentās iestādes pildīt Iestādes 
lēmumus, kuru mērķis ir reaģēt iespējamās ārkārtas situācijās.

Grozījums Nr. 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kompetento iestāžu veiktie pasākumi 
saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas 
saskaņā ar 2. vai 3. punktu pieņemtie 
lēmumi, ir atbilstīgi šiem lēmumiem. 
Lēmuma nepildīšanu ESRK un Iestādei 
kompetentās iestādes pienācīgā veidā 
pamato rakstiski.

Or. en

Pamatojums

„Ievēro vai paskaidro” princips varētu mudināt valstu kompetentās iestādes pildīt Iestādes 
lēmumus, kuru mērķis ir reaģēt iespējamās ārkārtas situācijās.
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Grozījums Nr. 483
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 1. punktu pēc Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas ieteikuma vai 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
pieprasījuma Komisija var atcelt savu 
lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Tieši ESRK būtu jāatceļ ārkārtas situācija. Parlamentam un Padomei būtu jāpieprasa atcelt 
noteikto krīzes situāciju. Tomēr, tā kā ārkārtas situācijas atcelšanas gadījumā ir vajadzīga 
iespēja brīvi rīkoties, Komisijai atbilstīgi līgumtiesībām jābūt juridiskai personai, kas pieņem 
galīgo lēmumu, un tai ir piešķirtas šādu lēmuma pieņemšanai nepieciešamās pilnvaras.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ESRK pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Iestādes, Padomes, Eiropas Parlamenta 
vai Komisijas pieprasījuma pārskata 
1. punktā minēto lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Iestādei, Padomei, Eiropas Parlamentam vai Komisijai ir jāpiešķir tiesības pārskatīt lēmumu 
par ārkārtas situācijas noteikšanu.
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Grozījums Nr. 485
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ESRK ir pieņēmusi lēmumu 
saskaņā ar 1. punktu, ESRK regulāri 
pārskata šo lēmumu un pēc Iestādes, 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas 
pieprasījuma un tiklīdz iespējams paziņo 
par ārkārtas situācijas pārtraukšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10. punktu noteiktā ārkārtas situācija ir pastāvīgi jānovēro. Turklāt ESRK 
jānosaka ārkārtas situācijas atcelšana.

Grozījums Nr. 486
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Arī EUI vajadzētu iesaistīties, ierosinot atcelt ārkārtas situāciju.
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Grozījums Nr. 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada pārskatā Iestāde norāda 
saskaņā ar 3. un 4. punktu attiecībā uz 
valsts un finanšu iestādēm pieņemtos 
atsevišķos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Marianne Thyssen

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Ja ārkārtas stāvoklis prasa rīkoties 
nekavējoties un nevar gaidīt ESRK 
lēmumu, finanšu tirgus dalībniekiem tieši 
adresētu lēmumu var pieņemt Iestāde. Par 
šiem ārkārtas pasākumiem nekavējoties 
informē ESRK. Ja ESRK 15 dienu laikā 
neapstiprina ārkārtas situāciju, pasākumi 
tiek atcelti.

Or. en

Pamatojums

Mēdz būt gadījumi, kad pasākumi jāpieņem ļoti īsā laikā, kad būtu sarežģīti gaidīt līdz ESRK 
pilnīgai lēmuma pieņemšanai. Tādēļ būtu lietderīgi ļaut EUI pieņemt lēmumus par ārkārtas 
situāciju, ar nosacījumu, ka par tiem nekavējoties informē ESRK, tie ir spēkā ne ilgāk par 
divām nedēļām vai līdz brīdim, kad ESRK ir apstiprinājusi ārkārtas situāciju.
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Grozījums Nr. 489
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 
pieņemšanu un nenosaka grupas 
uzraudzības iestādes pilnīgu atbildību, 
Iestāde pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas 
vai vairāku iesaistīto kompetento iestāžu 
pieprasījuma var vadīt palīdzību iestādēm, 
lai tās panāktu vienošanos saskaņā ar 
2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ja nozaru tiesību aktos grupas uzraudzības iestādei jau ir noteikta pilnīga atbildība, tad ir 
svarīgi paskaidrot, ka tai ir prioritāte attiecībā pret EUI pilnvarām. Ja šādi nerīkojas, tad 
varētu rasties zināmas neskaidrības starp nozaru tiesību aktos noteiktajām prioritātēm un 
EUI pilnvarām, kas pilnībā izriet no nozaru tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 490
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. pantā noteiktās pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepiekrīt procedūrai 
vai citas kompetentās iestādes darbībai vai 
bezdarbībai jomās, kurās 1. panta 2. punktā 
noteiktie tiesību akti paredz vairāk nekā 
vienas dalībvalsts kompetento iestāžu 
sadarbību, koordināciju vai kopīga lēmuma 

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

pieņemšanu, Iestāde pēc savas iniciatīvas 
vai pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma vada 
palīdzību iestādēm, lai tās panāktu
vienošanos, ievērojot valsts intereses un
saskaņā ar 2. līdz 4. punktā noteikto 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

1. panta 2. punktā noteiktajos tiesību aktos, 
Iestāde pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma var 
palīdzēt iestādēm panākt vienošanos 
saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Grozījums Nr. 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja samierināšanas posma beigās 
iesaistītās kompetentās iestādes nav 
panākušas vienošanos, Iestāde var pieņemt 
lēmumu, pieprasot tām veikt īpašus 
pasākumus vai atturēties no to veikšanas, 
lai izšķirtu strīdus, nosakot, ka šā lēmuma 
izpilde attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm ir saistoša, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu iedarbīgu un efektīvu uzraudzību un veicinātu uzraudzības iestāžu 
savstarpējo uzticēšanos, Iestādes pieņemtajiem lēmumiem domstarpību novēršanai jābūt 
saistošiem. ES tiesiskais regulējums neparedz piešķirt Iestādei rīcības brīvību. Tādējādi 
Iestādes pilnvaras izšķirt strīdus uzraudzības jautājumos nevar būt „atbilstīgas” Kopienas 
tiesību aktos noteiktajām prasībām. Strīdu izšķiršanas pilnvarai drīzāk būtu jānodrošina 
atbilstība ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 495
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 496
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 497
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ziņojumā Iestāde var norādīt 
domstarpības, kas radušās kompetentajām 
iestādēm, panāktās vienošanās un 
lēmumus, kas pieņemti, lai šīs 
domstarpības novērstu..

Or. en

Grozījums Nr. 498
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā noteiktajiem 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.

Or. en

Pamatojums

Manuprāt, nebūtu lietderīgi, ka EBI pieņemtu lēmumus, kas tieši piemērojami katrai 
atsevišķai finanšu iestādei. Ņemot vērā to, ka valsts kompetentā iestāde atbild par finanšu 
iestāžu pastāvīgu uzraudzību, juridiski pareizāk būtu, ja EBI uzdotu valsts kompetentajai 
iestādei novērst tirgus darbības, kas radījušas nepieciešamību piemērot 11. pantā  noteikto 
strīdu izšķiršanas procedūru.

Grozījums Nr. 499
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā 
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepilda Iestādes 
lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā noteiktajiem 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



AM\812976LV.doc 53/71 PE440.017v02-00

                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 500
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gada pārskatā Iestāde norāda 
domstarpības, kas radušās kompetentajām 
iestādēm, panāktās vienošanās un 
lēmumus, kas pieņemti, lai šīs 
domstarpības novērstu..

Or. en

Grozījums Nr. 501
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 502
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kolēģijās esošajām iestādēm, atbilstīgi 
noteikt un apkopot visu būtisko 
uzraudzības iestāžu informāciju, lai 
veicinātu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
darbu. Iestāde pilnībā pārzina esošās 
dalībvalstu kompetento iestāžu un trešo 
valstu uzraudzības iestāžu vienošanās, 
ņemot vērā starptautisko kolēģiju 
galvenās krīzes pārvaldības grupas, kam 
ir pilnīga piekļuve informācijai. Iestādei 
ir jāiesaistās krīzes pārvaldības grupu 
darbā.

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 503
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iestāde palīdz uzraudzības iestāžu 
kolēģijās esošajām iestādēm, atbilstīgi 
noteikt un apkopot visu būtisko 
uzraudzības iestāžu informāciju, lai 
veicinātu uzraudzības iestāžu kolēģiju 
darbu.

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

Iestāde pilnībā pārzina esošās dalībvalstu 
kompetento iestāžu un trešo valstu 
uzraudzības iestāžu vienošanās.

Or. en

Pamatojums

EUI nebūtu jāpārvalda uzraudzības iestāžu kolēģijas un jāapkopo informācija. Šie uzdevumi 
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jāveic vietējām valsts uzraudzības iestādēm. ES vada vairākas finanšu iestādes, kas neatrodas 
ES dalībvalstīs, tāpēc šis pants jāgroza, ņemot vērā esošās vienošanās, lai starptautiskās 
kolēģiju vienošanās nezaudētu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 504
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pildot juridiski saistošo vidutāja 
pienākumu, jaunajām iestādēm jāizšķir 
dalībvalstu uzraudzības iestāžu strīdi 
saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Iestādei jāspēj atrisināt divu uzraudzības iestāžu (aktuālās) domstarpības  11. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Grozījums Nr. 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzība

1. Dalībvalstu iestādes veic ES mēroga 
finanšu iestāžu piesardzīgu uzraudzību, 
darbojoties kā Iestādes pārstāvji un 
ievērojot tās norādījumus, lai garantētu, 
ka visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti 
vienādi uzraudzības noteikumi. 
2. Iestāde iesniedz uzraudzības noteikumu 
projektu vienlaikus Komisijai, Eiropas 



PE440.017v02-00 56/71 AM\812976LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Parlamentam un Padomei. Komisija 
apstiprina uzraudzības noteikumu 
projektu saskaņā ar 7. un 8. pantā 
noteikto procedūru. 
3. Uzraudzības padomes lēmumā, ko tā 
pieņem saskaņā ar 29. panta 1. punktā 
noteikto procedūru, tiks norādītas 
nozīmīgas ES mēroga finanšu iestādes. 
Izstrādājot kritērijus šādu finanšu iestāžu 
noteikšanai, ņem vērā Finanšu stabilitātes 
padomes (FSP), SVF un Starptautisko 
norēķinu bankas (SNB) ieviestos 
kritērijus.
4. Iestāde sadarbībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju nozīmīgām 
finanšu iestādēm izstrādā informācijas 
sniegšanas šablonu, lai nodrošinātu to 
sistēmiskā riska pārdomātu pārvaldību. 
5. Lai nodrošinātu ES mēroga finanšu 
iestāžu līdzatbildību, aizsargātu Eiropas 
noguldītāju intereses un samazinātu 
sistēmiskās finanšu krīzes radītos nodokļu 
maksātāju izdevumus, izveido Eiropas 
Finanšu aizsardzības fondu (Fonds). 
Fonda uzdevums ir palīdzēt grūtībās 
nonākušām ES iestādēm, ja to problēmas 
var apdraudēt Eiropas vienotā finanšu 
tirgus finansiālo stabilitāti. Fonda 
darbību finansē no šo iestāžu iemaksām. 
Katras finanšu iestādes iemaksas 
aprēķina saskaņā ar pareizas pārvaldības 
priekšrocību kritērijiem. Ar šīm iemaksām 
aizstāj iemaksas līdzīgos dalībvalstu 
fondos. 
6. Ja krīzes atrisināšanai nepietiek ar 
uzkrātajiem resursiem no banku 
iemaksām, Fonds ir pilnvarots palielināt 
savus resursus, izdodot obligācijas. 
Ārkārtas situācijās dalībvalstis ar 
garantiju palīdzību par samaksu, kas 
pareizi atspoguļo risku, var palīdzēt 
Fondam izdot obligācijas. Dalībvalstis 
dala šīs garantijas savā starpā atbilstīgi 
7. punktā noteiktajiem kritērijiem.
7. Ja ārkārtējos izņēmuma gadījumos un 
saistībā ar sistēmisku krīzi viena vai 
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vairākas iestādes vairs nespēj darboties un 
ar pieejamajiem resursiem nepietiek, 
problēmas skartās dalībvalstis risinās 
situāciju saskaņā ar principiem, kas 
iekļauti pašreizējā saprašanās 
memorandā, kurā izdarīti atbilstīgi 
grozījumi. Kopīgos krīzes risināšanas 
pasākumos var ietvert vienu vai vairākus 
no šādiem kritērijiem: iestādes 
noguldījumi; iestādes aktīvi (kuriem 
norāda vai nu uzskaites vērtību, tirgus 
vērtību vai riska svēruma vērtību); 
iestādes ieņēmumu plūsma un iestādes 
maksājumu sistēmas plūsmas daļa. 
8. ES iestādēm dalība Fondā aizstāj 
dalību pastāvošajās dalībvalstu 
noguldījumu garantiju sistēmās. Fondu 
vada Valde, ko uz pieciem gadiem ieceļ 
Eiropas uzraudzības iestāde (banku 
darbība). Valdes locekļus ievēlē no 
dalībvalstu iestāžu darbinieku vidus. 
Fonds izveido arī Konsultatīvo padomi, 
kurā apvienotas finanšu iestādes, kas 
iesaistījušās Fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzība
1. Lai nodrošinātu vienotu uzraudzības 
noteikumu ievērošanu visā Eiropas 
Savienībā, valstu iestādes piesardzīgi 
uzrauga ES mēroga finanšu iestādes, 
pildot pārstāvja pienākumus un rīkojoties 
atbilstīgi Iestādes norādījumiem. 
2. Iestāde Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei vienlaikus 
iesniedz uzraudzības noteikumu projektu. 
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Komisija uzraudzības noteikumu projektu 
apstiprina saskaņā ar 7. vai 8. pantā 
noteikto procedūru. 
3. Uzraudzības padomes lēmumā, ko tā 
pieņem saskaņā ar 29. panta 1. punktā 
noteikto procedūru, tiks norādītas 
nozīmīgas ES mēroga finanšu iestādes. 
Izstrādājot kritērijus šādu finanšu iestāžu 
noteikšanai, ņem vērā Finanšu stabilitātes 
padomes (FSP), SVF un Starptautisko 
norēķinu bankas (SNB) ieviestos 
kritērijus.
4. Iestāde sadarbībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju nozīmīgām 
finanšu iestādēm izstrādā informācijas 
sniegšanas šablonu, lai nodrošinātu to 
sistēmiskā riska pārdomātu pārvaldību. 
5. Lai aizsargātu noguldītāju intereses un 
nodrošinātu finanšu tirgu stabilitāti, 
Iestāde nodrošina ES mēroga finanšu 
iestāžu saistību izpildi tajās dalībvalstīs, 
kur tās darbojas. Tādēļ Iestāde nodrošina 
dalībvalstu noguldījumu shēmu un fondu 
izveidošanu un plānošanu tādā veidā, lai 
Eiropas mēroga finanšu iestādes varētu 
pildīt savas saistības dalībvalstīs, kurās tās 
darbojas. Iestāde atbild par to, lai 
dalībvalstis un to iestādes ar šiem 
līdzekļiem pasargātu vienoto finanšu tirgu 
no sistēmiskajiem riskiem. 

Or. en

Pamatojums

ES fonda pārvaldības mehānismi vēl nav pietiekami skaidri, un tas varētu radīt nevēlamas 
sekas. Jautājums „par” vai „pret” ES fonda izveidi jāizskata Komisijā, izstrādājot pārrobežu 
palīdzību krīzes situācijā.
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Grozījums Nr. 507
Vicky Ford

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzība

Dalībvalstu iestādes veic ES mēroga 
finanšu iestāžu piesardzīgu uzraudzību.
Iestāde sadarbībā ar Eiropas Sistēmisko 
risku komiteju un kompetentajām 
iestādēm nozīmīgām finanšu iestādēm 
izstrādās informācijas sniegšanas 
šablonu, lai nodrošinātu to sistēmiskā 
riska pārdomātu pārvaldību.
Lai palīdzētu aizsargāt Eiropas 
noguldītāju intereses, Iestāde atvieglos 
Eiropas Savienības noguldījumu 
garantiju sistēmu veiksmīgāku 
saskaņošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Iestādes attīstība

Iestādes attīstība notiek atbilstīgi Eiropā 
un pasaulē atzītiem labākās prakses 
paraugiem. Šādas pieejas piemērs varētu 
būt jauna Iestādes tiešās uzraudzības 
līmeņa izveidošana. Lai izvairītos no 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas 
kropļojumiem starptautiskā līmenī un 
nostiprinātu šo sistēmu, rūpīgi jāizvērtē 
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un jāapsver tiešas uzraudzības ieviešana, 
lai palielinātu ES darbojošos 
starptautiska mēroga nozīmīgu finanšu 
iestāžu uzraudzības vērtību. Galvenokārt 
tas attiecas uz tām nozīmīgajām finanšu 
iestādēm, kas sadarbojas ar lieliem 
korporatīviem klientiem vai veic citas 
darbības, kas iekšējā tirgū varētu radīt 
sistēmisku risku, kā arī starptautiskajā 
mērogā definētām un noteiktām 
sistēmiskām finanšu iestādēm. Šis 
jautājums konkrētāk jāizskata, atbilstīgi 
66. pantā noteiktajām prasībām, ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā, 
veicot pašreizējās regulas pirmo 
pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Iestādes attīstība notiek atbilstīgi Eiropā 
un pasaulē atzītiem labākās prakses 
paraugiem. Šādas pieejas piemērs varētu 
būt Iestādes tiešās uzraudzības jauna 
līmeņa izveidošana. Lai izvairītos no 
Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas 
kropļojumiem starptautiskā līmenī un 
nostiprinātu šo sistēmu, rūpīgi jāizvērtē 
un jāapsver tiešas uzraudzības ieviešana, 
lai palielinātu nozīmīgu pārrobežu banku 
un citu ES darbojošos finanšu iestāžu 
uzraudzības vērtību. Galvenokārt tas 
attiecas uz tām nozīmīgajām pārrobežu 
bankām, kas iekšējā tirgū varētu radīt 
sistēmisku risku, kā arī starptautiskajā 
mērogā definētām un noteiktām 
sistēmiskām finanšu iestādēm. Šis 
jautājums konkrētāk jāizskata, atbilstīgi 
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66. pantā noteiktajām prasībām, ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā, 
veicot pašreizējās regulas pirmo 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Jāizanalizē un jāizvērtē jaunā Eiropas uzraudzības sistēma, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu 
finanšu iestāžu darbību, kas iekšējā tirgū varētu radīt sistēmisku risku. Analīze jāveic ne vēlāk 
kā pēc trim gadiem.

Grozījums Nr. 510
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis kompetentajām iestādēm 
ļauj deleģēt uzdevumus un pienākumus 
citai kompetentai iestādei, pamatojoties uz
šajā pantā noteiktajiem divpusējiem 
nolīgumiem. Dalībvalstis pirms šādu 
līgumu noslēgšanas var noteikt īpašu 
kārtību, kas jāievēro to kompetentajām 
iestādēm, un ierobežot deleģēšanas jomu 
līdz pārrobežu finanšu iestāžu un grupu 
efektīvas uzraudzības veikšanai 
nepieciešamajam līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz
divpusēju nolīgumu, var deleģēt 

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

uzdevumus un pienākumus citai 
kompetentai iestādei uzraudzības 
nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 513
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 514
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākumu deleģēšanas mērķis ir 
pārdalīt 1. panta 2. punktā minētajos 
tiesību aktos noteiktās kompetences 
jomas. Atbilstīgi deleģēto pilnvaru tiesību 
aktos noteiktajām prasībām jāveic 
deleģēto pienākumu procedūra, izpilde un 
administratīvais un juridiskais pārskats.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 515
Udo Bullmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iestāde atbilstīgi publicē visus kompetento 
iestāžu noslēgtos deleģēšanas nolīgumus, 
lai pienācīgi informētu visas iesaistītās 
personas. Šajos nolīgumos jānorāda 
iesaistīto kompetento iestāžu attiecīgie 
pienākumi.
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Or. en

Grozījums Nr. 516
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
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Iestāde dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm deleģē uzdevumus un 
pienākumus uzraudzīt 12.a pantā minēto 
ES mēroga finanšu iestāžu piesardzīgo 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Veicot ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzību, būtu jāņem vērā Iestādes deleģētie uzdevumi un 
pienākumi.

Grozījums Nr. 517
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts - ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde aktīvi piedalās kopējas Eiropas 
uzraudzības kultūras un konsekventas 
uzraudzības prakses veidošanā un vienotu 
procedūru un konsekventu pieeju 
nodrošināšanā Kopienā un veic vismaz 
šādus pasākumus:

1. Iestāde aktīvi piedalās kopējas Eiropas 
uzraudzības kultūras un konsekventas 
uzraudzības prakses veidošanā un vienotu 
procedūru un konsekventu pieeju 
nodrošināšanā Eiropas Savienībā un veic 
vismaz šādus pasākumus:

Or. en
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Grozījums Nr. 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) mudina izveidot labākās prakses 
paraugus, tostarp izveidot  dalībvalstu
iestāžu un attiecīgo ieinteresēto personu 
efektīvu un lietišķu dialogu, iesaistot arī 
patērētājus un apvienības, kas pārstāv 
attiecīgās nozares darba ņēmējus, tādējādi 
veidojot kopēju uzraudzības kultūru.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu uzraudzības iestādēm var būt izdevīgi savā darbā iesaistīt ieinteresētās personas, 
piemēram, darba ņēmējus un patērētājus. Attiecīgajā nozarē nodarbinātie var sniegt svarīgu 
informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību  atlīdzības sistēmām, stimulu sistēmām, 
prasmēm, darba apstākļiem  un par šo apstākļu ietekmi uz uzņēmuma riska profilu.

Grozījums Nr. 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) nodrošina, ka iestādes ņem vērā darba 
ņēmēju sniegto informāciju par 
uzņēmuma darbību, piemēram, attiecībā 
uz atlīdzības sistēmām, stimulu sistēmām,
prasmēm, darba apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu uzraudzības iestādēm var būt izdevīgi savā darbā iesaistīt ieinteresētās personas, 
piemēram, darba ņēmējus un patērētājus. Attiecīgajā nozarē nodarbinātie var sniegt svarīgu 
informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību  atlīdzības sistēmām, stimulu sistēmām, 
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prasmēm, darba apstākļiem  un par šo apstākļu ietekmi uz uzņēmuma riska profilu.

Grozījums Nr. 520
Peter Skinner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sekmē atbilstīgu Eiropas un 
starptautisku organizāciju piesaistīšanu, 
lai atvieglotu kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas un grāmatvedības standartu, 
izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir ārkārtīgi svarīgi saskaņot standartus starptautiskā līmenī, EUI jāpiesaista 
starptautiskās standartu iestādes, taču pašai nav jāiesaistās jaunu  standartu izveidē, jo šis 
uzdevums ir uzticēts vai nu Eiropas vai starptautiskai iestādei.

Grozījums Nr. 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 
iesniegšanas standartu, izstrādi, ņemot vērā 
proporcionalitātes principu;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Banku iestādei jāņem vērā finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumu atšķirīgie 
komercdarbības modeļi. Eiropas viena veida finanšu iestāžu tehniskajiem standartiem 
nevajadzētu atšķirties, tomēr tiem būtu jānodrošina zināms elastības līmenis, lai pieļautu tādu 



AM\812976LV.doc 67/71 PE440.017v02-00

                             Ārējais tulkojums LV

demokrātiski kontrolei pakļautu kooperatīvu pastāvēšanu, kuri savos uzņēmējdarbības 
modeļos noteikti izvairās no riska un kam ir būtiska nozīme vietējās kopienās valdošās 
sociālās atstumtības izskaušanā.

Grozījums Nr. 522
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 523
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu uzraudzības iestādēm var būt izdevīgi savā darbā iesaistīt ieinteresētās personas, 
piemēram, darba ņēmējus un patērētājus. Attiecīgajā nozarē nodarbinātie var sniegt svarīgu 
informāciju par uzņēmuma darbību saimniecisko darbību  atlīdzības sistēmām, stimulu 
sistēmām, prasmēm, darba apstākļiem  un par šo apstākļu ietekmi uz uzņēmuma riska 
profilu.
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Grozījums Nr. 524
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 525
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kompetentās iestādes resursu un 
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

Grozījums Nr. 527
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

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

Or. en



PE440.017v02-00 70/71 AM\812976LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 528
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 529
Peter Skinner

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

EUI jāsniedz ne vien konkrēti ieteikumi, bet arī daudz vispārīgākas pamatnostādnes, kas 
mudinātu uz saskaņotu rīcību. Tomēr tam jānotiek brīvprātīgi, juridiski ierobežojot 
saskaņošanas līmeni, nepārsniedzot 7. pantā jau noteiktās prasības.
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Grozījums Nr. 530
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde apkopo publiski pieejamo 
salīdzinošo ziņojumu rezultātus un tajos 
minētos labākās prakses piemērus.   

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, salīdzinošo novērtējumu rezultātiem un tajos minētajiem 
labākās prakses piemēriem jābūt publiski pieejamiem.


