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Darba dokuments — Finanšu uzraudzības sistēma

 1. Pamatinformācija

Kopš Finanšu pakalpojumu rīcības plāna uzsākšanas Eiropas Parlamentam ir bijusi noteicošā 
loma vienota finanšu pakalpojumu tirgus izveidošanā, aktīvi veicinot saskaņotību, 
pārredzamību un godīgu konkurenci, vienlaikus nodrošinot investoru un patērētāju 
aizsardzību.

Eiropas Parlaments ilgi pirms finanšu krīzes regulāri aicināja stiprināt patiesi līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visām iesaistītajām pusēm ES līmenī, vienlaikus norādot uz būtiskām 
kļūdām ES arvien plašāk integrētu finanšu tirgu uzraudzībā (šajā saistībā skatīt García-
Margallo y Marfil sagatavotos ziņojumus par Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu 
sistēmas īstenošanu: Rīcības plāns (2000. gads)1, Van den Burg ziņojums par konsultatīvās 
pārraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā (2002. gads)2, Van den Burg ziņojums par 
finanšu pakalpojumu politiku (2005.–2010. gads) — Baltā grāmata (2007. gads)3 un Van den 
Burg un Daniel Daianu ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalisī procesa 
turpinājumu: turpmākā pārraudzības struktūra (2008. gads)4). Turklāt tiesību aktos jau ir 
izklāstīti galvenie principi un norādītas vispārējās prasības par to, kādai jābūt turpmākai ES 
finanšu uzraudzības sistēmai (skatīt Peter Skinner ziņojumu par grozīto priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas darbību 
uzsākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (2009. gads)5un Jean-Paul Gauzès ziņojumu par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kredītvērtējumu aģentūrām6).

Eiropas Parlaments visās savās rezolūcijās aicināja Komisiju analizēt to, kā varētu panākt 
daudz integrētākas uzraudzības struktūras progresu paralēli centieniem izveidot vienotu 
integrētu finanšu pakalpojumu tirgu. Tā arī uzvēra vajadzību pēc efektīvas galveno tirgus 
dalībnieku sistēmisko un piesardzīgo risku uzraudzības. Makrouzraudzības analīzei un krīzes 
pārvaldībai jābūt daļai no veicamajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu finansiālu stabilitāti.

Komisija aicināja augsta līmeņa speciālistu grupu izstrādāt priekšlikumus Eiropas finanšu 
uzraudzības sistēmas stiprināšanai. Jacques De Larosiere grupa savu ziņojumu iesniedza 
2009. gada februārī, un 2009. gada 23. septembrī Komisija ierosināja konkrētus tiesību aktu 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=ENhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:025E:0394:0401:en:PDF
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#top
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priekšlikums:
– izveidot Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), ko veidotu valsts finanšu 

uzraudzības iestāžu tīkls, kas strādās kopā ar jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm 
(EUI), kuras tiktu izveidotas, pārveidojot līdzšinējās Eiropas uzraudzības komitejas1 par 
Eiropas Banku iestādi (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EAFPI) 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI), un

– izveidot Eiropas Sistēmisko risku komiteju (ESRK), lai uzraudzītu un novērtētu 
iespējamos finansiālās stabilitātes draudus, ko rada makroekonomiskās attīstības tendences 
un tendences finanšu sistēmā kopumā. Šajā nolūkā ESRK nodrošinātu agrīno brīdināšanu 
par iespējamu sistēmas līmeņa risku veidošanos un, ja nepieciešams, sniegtu ieteikumus šo 
risku pārvaldībai.2

Eiropas Kopienu tiesa3 ir atzinusi, ka EK līguma 95. pants par pasākumu paredzēšanu, lai 
tuvinātu tiesību aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, ir atbilstīgais 
juridiskais pamats, lai paredzētu tādas „Kopienu iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir 
sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa realizācijā”, ja šādai iestādei uzticētie uzdevumi ir 
cieši saistīti ar to tiesību aktu priekšmetu, ar kuriem tiek tuvinātas dalībvalstu tiesības.

Šiem likumdošanas priekšlikumiem 2009. gada 26. oktobrī sekoja pirmais priekšlikums 
omnibus direktīvai, ar ko groza 11 direktīvas, lai daudz skaidrāk noteiktu ierosinātās finanšu 
uzraudzības sistēmas uzdevumus. Otrais priekšlikums omnibus direktīvai sekos nākamo divu 
mēnešu laikā, lai pabeigtu šo darbu.

Turpmākās darba dokumenta daļas sniedz vispārēju pārskatu par Komisijas ierosināto 
priekšlikumu saturu un jautājumiem, nošķirot makrouzraudzības un mikrouzraudzības 
iestādes.

2. Makrouzraudzība

2.1. Komisijas priekšlikumi izveidot ESRK un uzticēt uzdevumus ECB

Priekšlikumu galvenās iezīmes var aprakstīt šādi:

ESRK mērķis:
1. novērst vai ierobežot sistēmiskus riskus finanšu sistēmā, lai novērstu plašu finansiālu 

grūtību epizodes;
2. veicināt vienmērīgu iekšējā tirgus darbību; un
3. nodrošināt finanšu sektora ilgtspējīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē.

Šajā sakarā ESRK būs atbildīga par finanšu sistēmas makrouzraudzību Kopienā (noteikta 
visām finanšu iestādēm, tirgiem un tirgu infrastruktūrām).

                                               
1 Šobrīd Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (CEBS), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteja (CEIOPS) un Eiropas Vērtspapīru 

regulatoru komiteja (CESR).

2 Jāatzīmē, ka šajā darba dokumentā galvenā uzmanība vērsta uz priekšlikumiem EFUS izveidei, pārveidojot esošās Eiropas uzraudzības komitejas par EUI. 

Priekšlikums par ESRK tiks aplūkots atsevišķā memorandā.

3 2006. gada 2. maija spriedums lietā C-217/04 Apvienotā Karaliste pret Eiropas Parlamentu un Padomi
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ESRK uzdevumi:
1. noteikt un/vai apkopot, ja nepieciešams, un analizēt visu attiecīgo informāciju;
2. noteikt apdraudējumus un to prioritāti;
3. izteikt brīdinājumus būtisku apdraudējumu gadījumā;
4. sniegt ieteikumus par koriģējošām darbībām, ja nepieciešams;
5. uzraudzīt, vai brīdinājumiem un ieteikumiem seko nepieciešamā rīcība;
6. cieši sadarboties ar EFUS un, ja nepieciešams, sniegt EUI informāciju par sistēmiskiem 

riskiem, kas nepieciešama to uzdevumu izpildīšanai;
7. saskaņot ar starptautiskajām iestādēm, īpaši Starptautisko Valūtas fondu un Finanšu 

stabilitātes valdi, kā arī attiecīgajām trešo valstu iestādēm jautājumus, kas saistīti ar 
makrouzraudzību;

8. veikt citus Kopienas tiesību aktos noteiktos uzdevumus.

ESRK pilnvaras:
1. pieprasīt informāciju atsevišķā, pārskata vai apkopotā veidā par finanšu iestādēm no EUI; 

ja pieprasītā informācija EUI nav pieejama vai nav sniegta savlaicīgi, ESRK var pieprasīt 
datus no valsts uzraudzības iestādēm, valstu centrālām bankām un citām dalībvalstu 
iestādēm;

2. sniegt vispārīgus vai īpašus brīdinājumus vai ieteikumus, kas adresēti Kopienai kopumā
(Komisijai) vai vienai vai vairākām dalībvalstīm, EUI vai valsts uzraudzības 
iestādei(ēm). 

ESRK sastāvs:
1. Valde (61 loceklis, 33 locekļi ar balsstiesībām, no kuriem 29 centrālie baņķieri): 2 ECB 

pārstāvji, 27 valstu centrālo banku pārstāvji, 1 Eiropas komisārs, 3 EUI priekšsēdētāji, 
27 valsts kompetento uzraudzības iestāžu valsts uzraugi atkarībā no apspriestā jautājuma 
(bez balsstiesībām), 1 Padomes Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājs (bez 
balsstiesībām); vismaz 4 sanāksmes gadā;

2. Koordinācijas komiteja (12 locekļi, no kuriem 7 centrālie baņķieri): priekšsēdētājs + 
priekšsēdētāja vietnieks, 5 citi valdes locekļi, kas ir arī ECB padomes locekļi, 1 Eiropas 
komisārs, 3 EUI priekšsēdētāji, 1 Padomes pārstāvis (Ekonomikas un finanšu komitejas 
priekšsēdētājs); sanāksmes vismaz reizi ceturksnī;

3. Sekretariāts: nodrošina ECB, vadītāju ieceļ ECB;
4. Padomdevēja tehniskā komiteja (61 loceklis + sekretariāta vadītājs): 27 valstu centrālo 

banku pārstāvji, 1 ECB pārstāvji, 27 valstu uzraugi, 3 EUI pārstāvji, 2 Komisijas 
pārstāvji, 1 Padomes pārstāvis (Ekonomikas un finanšu komiteja); priekšsēdētāju ieceļ 
valde uz nenoteiktu laiku;

5. ESRK priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks: centrālie baņķieri, kurus izvirza un 
ievēl amatā uz 5 gadiem valdes locekļi, kas ir arī ECB Padomes locekļi; priekšsēdētājs 
vada valdes un Koordinācijas komitejas sanāksmes.

6. Tehniskās padomdevējas komitejas priekšsēdētājs: ieceļ valde pēc ESRK priekšsēdētāja 
ieteikuma, uz nenoteiktu laiku;

ESRK locekļi savus pienākumus veic objektīvi un nedrīkst meklēt un pieņemt dalībvalstu 
norādījumus; dalībvalstis nemēģina ietekmēt ESRK locekļus viņu ar ERSK saistītu uzdevumu 
izpildē; visas ESRK sēdes būs konfidenciālas.
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Komisija nevarēja novērtēt finanšu izdevumus vai ECB darbinieku skaitu, kas strādās saistībā 
ar ESRK.

2.2. Priekšlikumos aplūkotie jautājumi
Priekšlikumos aplūkoti vairāki jautājumi, tostarp:
– finanšu stabilitātes definīcija, pilnvarojuma darbības jomas atbilstība, lai panāktu finanšu 

stabilitāti;
– pienācīga uzmanība eiro un ārpus eiro zonas dalībvalstīm;
– juridiskas personas neesamība un ESRK pārskatatbildība;
– institucionālais līdzsvars starp Kopienas iestādēm;
– centrālo banku līdzdalība un iesaistīto dalībnieku relatīvais īpatsvars kopumā;
– līdzsvars starp ESRK banku sektora darbību uzraudzību un apdrošināšanas un vērtspapīru 

sektora uzraudzību;
– iespējamais interešu konflikts starp ECB pamatmērķi saglabāt cenu stabilitāti un ESRK 

mērķiem;
– pārskatatbildība pretstatā ECB neatkarībai;
– brīdinājumu un ieteikumu nesaistošās sekas;
– sankciju neesamība;
– brīdinājumu un ieteikumu publiskošanas līmenis;
– balsošanas kārtība attiecībā uz brīdinājumu un ieteikumu publiskošanu;
– starptautiskā dimensija (koordinācija un pārstāvība);
– ESRK līdzdalība lēmuma par ārkārtas situāciju pieņemšanā;
– sadarbība starp EUI un ESRK, īpaši attiecībā uz informācijas plūsmu un datu apstrādi;
– ESRK darbību finansēšana, eiro zonas un ārpus eiro zonas dalībvalstu un EEZ valstu 

līdzdalības līmenis;
– dokumentu pieejamība un procedūru konfidencialitāte;
– Padomes pastāvīga pārstāvība;
– Parlamenta pārstāvības neesamība;
– nākotnes izaugsme un drošības klauzula;
– priekšsēdētāja/ priekšsēdētāja vietnieka iecelšanas procedūra.

3. Mikrouzraudzība

3.1. Komisijas priekšlikumi izveidot EBI, EVTI un EAFPI
Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju galvenās atšķirības starp trīs ierosinātajiem EUI 
priekšlikumiem attiecas uz to mērķiem, darbības jomu un noteiktajiem termiņiem, kurus 
Komisija ir pielāgojusi attiecīgo sektoru specifikai un spēkā esošajiem Kopienas tiesību 
aktiem. 

Turklāt Komisija ierosina noteikt EVTI atbildību par kredītvērtējumu aģentūru reģistrēšanu, 
kā arī šīs reģistrēšanas atlikšanu/atcelšanu. EVTI atbildība un pilnvaras attiecībā uz 
kredītvērtējumu aģentūrām tiks noteiktas Regulas par kredītvērtējumu aģentūrām grozījumā.

Priekšlikumu galvenās iezīmes var aprakstīt šādi:
EUI būs Kopienas iestādes ar juridiskas personas statusu un atradīsies Londonā (EBI), 
Frankfurtē (EAFPI) un Parīzē (EVTI).

EUI mērķis ir veicināt:



PE430.734v03-00 6/9 DT\797720LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

1. iekšējā tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstošu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni;

2. noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību (EBI), apdrošinājuma ņēmēju un citu pakalpojumu 
saņēmēju aizsardzību (EAFPI) un investoru aizsardzību (EVTI);

3. finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu;
4. finanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
5. starptautiskās uzraudzības koordinācijas uzlabošanu.

EUI uzdevumi:
1. veicināt augstas kvalitātes kopēju reglamentējošu un uzraudzības standartu un prakses 

noteikšanu, jo īpaši sniedzot Kopienas iestādēm atzinumus (pasūtītus vai nepasūtītus) un 
izstrādājot pamatnostādnes, ieteikumus un tehnisko standartu projektu;

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

3. veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;
4. cieši sadarboties ar ESRK, jo īpaši sniedzot ESRK informāciju, kas tai ir nepieciešama 

uzticēto uzdevumu izpildei, un nodrošinot turpmākus pasākumus pēc ESRK 
brīdinājumiem un ieteikumiem;

5. veikt kompetento iestāžu salīdzinošo pārskatu analīzi, lai veicinātu uzraudzības rezultātu 
konsekvenci;

6. uzraudzīt un novērtēt tirgus attīstību savā kompetences jomā;
7. veikt jebkurus citus šajā regulā vai Kopienas tiesību aktos noteiktos īpašos uzdevumus.

EUI pilnvaras:
1. izstrādāt tehnisko standartu projektu un iesniegt to Komisijai apstiprināšanai tikai daļēji 

vai ar grozījumiem (Komisija ir ierosinājusi komitoloģijas procedūru, kurā atšķirībā no 
parastās prakses nav iesaistīts Eiropas Parlaments);

2. pieņemt kompetentajām iestādēm vai finanšu iestādēm adresētas pamatnostādnes un 
ieteikumus;

3. sniegt kompetentajām iestādēm ieteikumus, nosakot pasākumus, kas nepieciešami 
Kopienas tiesību aktu ievērošanai;

4. pieņemt atsevišķus kompetentajām iestādēm adresētus lēmumus: 
a. veikt nepieciešamos pasākumus, 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, Komisija var pieņemt EUI adresētu lēmumu, nosakot 
ārkārtas situācijas esamību;

b. pieprasot kompetentai iestādei veikt nepieciešamos pasākumus vai atturēties no 
rīcības, lai tā izšķirtu strīdu par procedūru vai citas kompetentās iestādes darbību 
vai bezdarbību.

5. pieņemt atsevišķus finanšu iestādei adresētus lēmumus, ja valsts kompetentā iestāde 
neievēro:

a. Komisijas lēmumu par Kopienas tiesību aktu ievērošanu;
b. kādas EUI ārkārtas situācijā pieņemtu lēmumu, ja Komisija ir pieņēmusi 

lēmumu, ar ko nosaka ārkārtas situācijas esamību;



DT\797720LV.doc 7/9 PE430.734v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

c. EUI lēmumu par strīda izšķiršanu.
6. sniegt atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei vai Komisijai.

Aizsargpasākumi
EUI nodrošina, ka lēmumi, kas pieņemti saistībā ar ārkārtas situāciju vai strīdu izšķiršanu, 
nekādā veidā neskar dalībvalstu fiskālos pasākumus. Ja dalībvalsts uzskata, ka lēmums skar 
tās fiskālos pienākumus un ja lēmums ir pārbaudīts, tā var lūgt Komisiju balsot ar kvalificētu 
balsu vairākumu, lai pieņemtu lēmumu par lēmuma saglabāšanu vai atcelšanu.

Sastāvs
EUI veido:
1. Uzraudzības padome (32 locekļi): priekšsēdētājs, 27 valstu uzraugi, 1 Komisijas 

pārstāvis, 1 ESRK pārstāvis, 1 pārstāvis no katras EUI; lēmumus pieņem vai nu ar 
kvalificētu balsu vairākumu vai vienkāršu balsu vairākumu.

2. Valde (6 locekļi): priekšsēdētājs, 1 Komisijas pārstāvis, 4 Uzraudzības padomes pārstāvji. 
3. Priekšsēdētājs ir neatkarīgs profesionālis, kura kandidatūru apstiprina Eiropas Parlaments 

un kuru amatā uz 5 gadiem ieceļ Uzraudzības padome.
4. Izpilddirektors ir neatkarīgs profesionālis, kuru uz 5 gadiem amatā ieceļ Uzraudzības 

padome.
5. Apelācijas padome (6 locekļi): apvienotā trīs EUI iestāde.
6. Ieinteresēto personu grupa (30 locekļi)

EUI ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas un sadarbojas ar ESRK.

Veicot noteiktos uzdevumus, priekšsēdētājs, izpilddirektors, Uzraudzības padomes 
balsstiesīgie locekļi un valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un objektīvi Kopienas interesēs un 
nelūdz, un nepieņem Kopienas iestāžu vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas valsts vai 
privātas struktūras norādījumus.

Ieņēmumi
Iestādes ieņēmumus īpaši veido:
1. to valsts iestāžu obligātie maksājumi, kuru kompetencē ir finanšu iestāžu uzraudzība; 
2. Kopienas subsīdija, kas iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas sadaļa);
3. jebkura iestādei iemaksātā nodeva Kopienas tiesību aktu attiecīgajos instrumentos 

noteiktajos gadījumos.

Personāla izmaksas gadā
2011 2012 2012 2014

EBI 40 62 80 90
EAFPI 40 62 73 90
EVTI 43 60 76 89

Darbinieku un vadības un atbalsta personāla attiecība 2014. gadā būs 5:1.

3.2. Priekšlikumos aplūkotie jautājumi
Priekšlikumos aplūkoti vairāki jautājumi, tostarp:
– iestāžu skaits un uzdevumu un atbildības sadalījums;
– katras iestādes atbildība;
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– vidēja un ilgtermiņa finansēšana;
– starptautiskā dimensija (koordinācija un pārstāvība);
– lēmumu pieņemšanas procedūras ārkārtas situācijā; lēmumu pieņemšanas process kopumā 

(vienkāršs balsu vairākums pret kvalificētu balsu vairākumu);
– pilnvaras apkopot informāciju;
– pilnvaras attiecībā uz turpmākiem nozares tiesību aktiem;
– komitoloģijas izmantošana attiecībā uz Komisijas lēmumiem; Parlamenta loma;
– sadarbība un koordinācija starp šīm trīs iestādēm;
– sadarbība starp iestādēm un ESRK;
– sadarbība starp iestādēm un valsts uzraudzības iestādēm;
– procedūra un salīdzinošo pārskatu kontrole;
– pārrobežu riska definīcija;
– aizsardzības pasākumi;
– lēmumu pieņemšanas pilnvaras vis-à-vis finanšu iestādēm; sodīšanas pilnvaru neesamība;
– uzraudzības iestāžu kolēģiju loma; attiecībā uz lielu pārrobežu finanšu iestāžu darbību;
– ieinteresēto pušu grupas loma, līdzdalība un sastāvs;
– nākotnes izaugsme un drošības klauzula.

4. Omnibus I un II direktīvas
4.1. Omnibus I

Vienlaikus ar regulām, kas izveido EBI, EAFPI, EVTI un ESRK, un lai ierosinātā finanšu 
uzraudzības sistēma darbotos efektīvi, Komisija ir izvirzījusi priekšlikumu omnibus direktīvai 
(Omnibus I), kas groza spēkā esošos tiesību aktus.

Grozījumu mērķi ir:
– noteikt piemērojamo darbības jomu tehniskajam standartam kā uzraudzības konverģences 

papildu instrumentam;
– integrēt iestāžu strīdu izšķiršanas un risināšanas uzdevumu;
– pilnveidot un integrēt jaunajā uzraudzības struktūrā dažādus tiesību aktus;

Tiesību akti, kas grozīti ar Omnibus I galvenokārt attiecas uz vērtspapīru un banku jomu 
(Kapitāla prasību direktīva 2006/48/EK un Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību 
un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību 
kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu 
konglomerātos, Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju 
darbību un uzraudzību, Direktīva 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un tirgus manipulācijām, Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu 
instrumentu tirgiem, Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot 
vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību,
Direktīva 1998/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, 
Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, Direktīva 2005/60/EK par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai un Direktīva 2009/65/EK (PVKIU)).

4.2. Omnibus II
Ja nepieciešams, Komisija ierosinās turpmākus tiesību aktu grozījumus turpmākajā omnibus
direktīvā (Omnibus II). Omnibus II, kuru paredzēts pieņemt nākamā gada sākumā, galvenā 



DT\797720LV.doc 9/9 PE430.734v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

uzmanība būs vērsta uz tādiem apdrošināšanas tiesību aktiem kā Maksātnespējas II direktīva 
un Apdrošināšanas starpniecības direktīva.

4.3. Priekšlikumos aplūkotie jautājumi
– ierosinātās tuvināšanas raksturs un darbības joma;
– kopesamība ar pārskatīto Prospektu direktīvu, MAD, MiFID un CRD.
– grozījumu ierosināšanai izmantoto tiesību aktu nekonsolidēšana.


