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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro (piemērs: „ABCD”). Aizstātās teksta daļas iezīmē, 
ierakstot jauno tekstu treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto 
tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus 
noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru 
sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu 
banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1093/2012
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0520),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0043/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un 
Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7–0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atšķirības dažādu dalībvalstu valsts 
noregulējuma noteikumos un attiecīgajā 
administratīvajā praksē un vienota lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums Savienības 
līmenī attiecībā uz pārrobežu banku 
noregulējumu vairo šo uzticēšanās trūkumu 
un tirgu nestabilitāti, jo bankas 
maksātnespējas rezultātā tās nenodrošina 
noteiktību un paredzamību. Noregulējuma 
lēmumi, kas ir pieņemti valsts līmenī, var 

(2) Atšķirības dažādu dalībvalstu valsts 
noregulējuma noteikumos un attiecīgajā 
administratīvajā praksē un vienota lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums Savienības 
līmenī attiecībā uz pārrobežu banku 
noregulējumu vairo šo uzticēšanās trūkumu 
un tirgu nestabilitāti, jo, iestājoties bankas 
maksātnespējai, tās nenodrošina noteiktību 
un paredzamību. Noregulējuma lēmumi, 
kas ir pieņemti valsts līmenī un pastāvot 
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radīt konkurences kropļojumus un galu 
galā apdraudēt iekšējo tirgu.

atšķirīgam tiesiskajam regulējumam, var 
radīt konkurences kropļojumus un galu 
galā apdraudēt iekšējo tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Būtu jālikvidē valstu un banku 
sektora ciešā saikne, kurai krīzes laikā 
bija postoša ietekme visā Savienībā, lai 
mazinātu pašreizējo finanšu tirgu 
sadrumstalotību. Lai gan banku savienība 
tiks pilnībā izveidota tikai pēc kopējās 
Eiropas noguldījumu garantiju sistēmas 
izveidošanas, vienota noregulējuma 
mehānisma izveide jau ir ļoti svarīgs solis 
šajā virzienā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tik ilgi, kamēr noregulējuma 
noteikumi, prakse un pieejas sloga 
sadalījumam tiks izstrādāti valsts līmenī un 
finanšu resursi, kas nepieciešami 
noregulējuma finansēšanai, tiks iegūti un 
iztērēti valsts līmenī, iekšējais tirgus būs 
sadrumstalots. Turklāt valsts uzraudzības 
iestādēm ir spēcīgi stimuli samazināt 
iespējamo banku krīzes ietekmi uz valsts 
ekonomiku, pieņemot vienpusēju rīcību, lai 
aizsargātu banku darbības, piemēram, 

(5) Tik ilgi, kamēr noregulējuma 
noteikumi, prakse un pieejas sloga 
sadalījumam tiks izstrādāti valsts līmenī un 
finanšu resursi, kas nepieciešami 
noregulējuma finansēšanai, tiks iegūti un 
iztērēti valsts līmenī, iekšējais tirgus būs 
sadrumstalots. Turklāt valsts uzraudzības 
iestādēm ir spēcīgi stimuli samazināt 
iespējamo banku krīzes ietekmi uz valsts 
ekonomiku, pieņemot vienpusēju rīcību, lai 
aizsargātu banku darbības, piemēram, 
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ierobežojot pārvedumus un aizdevumus 
grupu ietvaros vai nosakot augstākas 
likviditātes un kapitāla prasības to 
jurisdikcijā esošiem meitasuzņēmumiem, 
kuru mātesuzņēmumi, iespējams, kļūst 
maksātnespējīgi. Tas ierobežo banku 
pārrobežu darbības un līdz ar to rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai, un 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū.

ierobežojot pārvedumus un aizdevumus 
grupu ietvaros vai nosakot augstākas 
likviditātes un kapitāla prasības to 
jurisdikcijā esošiem meitasuzņēmumiem, 
kuru mātesuzņēmumi, iespējams, kļūst 
maksātnespējīgi. Katras atsevišķas valsts, 
kā arī piederības un uzņēmējas valsts 
jautājumi ievērojami kaitē pārrobežu 
noregulējuma procesu efektivitātei. Tas 
ierobežo banku pārrobežu darbības un līdz 
ar to rada šķēršļus pamatbrīvību 
izmantošanai, un kropļo konkurenci iekšējā 
tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva [ ] ir zināmā mērā saskaņojusi
valsts banku noregulējuma noteikumus un 
ir paredzējusi sadarbību noregulējuma 
iestāžu starpā attiecībā uz pārrobežu banku 
maksātnespējas problēmām. Tomēr 
Direktīvā [ ] paredzētā saskaņošana nav 
pilnīga, un lēmumu pieņemšanas process 
nav centralizēts. Direktīva [ ] būtībā nosaka 
kopīgus noregulējuma instrumentus un 
pilnvaras, kas ir pieejamas katras 
dalībvalsts iestādēm, bet dod tām rīcības 
brīvību instrumentu piemērošanā un valsts 
finansēšanas mehānismu izmantošanā, lai 
atbalstītu noregulējuma procedūras. 
Direktīva [ ] nenovērš to, ka dalībvalstis 
pieņem individuālus un iespējami 
nekonsekventus lēmumus attiecībā uz 
pārrobežu grupu noregulējumu, kuri var 
ietekmēt noregulējuma vispārējās 
izmaksas. Turklāt, tā kā tajā ir paredzēti 
valsts finansēšanas mehānismi, tā 
pietiekamā mērā nesamazina banku 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes1

Direktīvai [ ] ir uzšķiroša nozīme valsts 
banku noregulējuma noteikumu 
saskaņošanā, un tajā paredzēta
noregulējuma iestāžu sadarbība, risinot
pārrobežu banku maksātnespējas 
problēmas. Tomēr Direktīvā [ ] paredzētā 
saskaņošana nav pilnīga, un lēmumu 
pieņemšanas process nav centralizēts. 
Direktīva [ ] būtībā nosaka kopīgus 
noregulējuma instrumentus un pilnvaras, 
kas ir pieejamas katras dalībvalsts 
iestādēm, bet dod tām zināmu rīcības 
brīvību instrumentu piemērošanā un valsts 
finansēšanas mehānismu izmantošanā, lai 
atbalstītu noregulējuma procedūras. 
Neraugoties uz starpniecības 
uzdevumiem, kas noteikti Eiropas 
Uzraudzības iestādei (Eiropas Banku 
iestādei) Direktīva [ ] pilnībā nenovērš to, 
ka dalībvalstis pieņem individuālus un 
iespējami nekonsekventus lēmumus 
attiecībā uz pārrobežu grupu noregulējumu, 
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atkarību no atbalsta, ko sniedz no valsts 
budžeta, un nenovērš dalībvalstu atšķirīgās 
pieejas finansēšanas mehānismu 
izmantošanā.

kuri var ietekmēt noregulējuma vispārējās 
izmaksas. Turklāt, tā kā tajā ir paredzēti 
valsts finansēšanas mehānismi, tā 
pietiekamā mērā nesamazina banku 
atkarību no atbalsta, ko sniedz no valsts 
budžeta, un pilnībā nenovērš dalībvalstu 
atšķirīgās pieejas finansēšanas mehānismu 
izmantošanā. Tādēļ vajadzētu pakāpeniski 
veidot Savienības regulējumu 
maksātnespējas jomā.

____________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva, ar ko izveido kredītiestāžu un 
ieguldījumu brokersabiedrību sanācijas 
un noregulējuma režīmu un groza 
Padomes Direktīvas 77/91/EEK un 
82/891/EK, Direktīvas 2001/24/EK, 
2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 
2007/36/EK un 2011/35/EK un Regulu 
(ES) Nr. 1093/2010. OV C,... lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk “Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu 
piemērot vienotus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienāda administratīvā 
prakse noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 

(11) Vienots banku noregulējuma fonds 
(turpmāk „Fonds”) ir svarīgs elements, bez 
kura vienots noregulējuma mehānisms 
nevarētu pienācīgi darboties. Valsts 
finansējuma atšķirīgās sistēmas traucētu
piemērot vienādus banku noregulējuma 
noteikumus iekšējā tirgū. Ja noregulējuma 
finansēšanu atstās valstu ziņā, valstu un 
banku sektora ciešā saikne netiks 
likvidēta, un investori arī turpmāk varēs 
noteikt aizņēmumu nosacījumus pēc 
uzņēmējdarbības vietas, nevis to 
kredītspējas. Paliks arī pašreizējā finanšu 
tirgus lielā sadrumstalotība. Fondam būtu 
jāpalīdz nodrošināt vienādu administratīvo 
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sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs.

praksi noregulējuma finansēšanā un 
novērst to, ka atšķirīga valstu prakse rada 
šķēršļus pamatbrīvību izmantošanai vai 
kropļo konkurenci iekšējā tirgū. Fonds 
būtu jāfinansē tieši no bankām, un tajā būtu 
jāiepludina līdzekļi Savienības mērogā, lai 
noregulējuma resursus varētu objektīvi 
sadalīt dalībvalstīm, tādējādi palielinot 
finanšu stabilitāti un ierobežojot saikni 
starp uztverto atsevišķu dalībvalstu 
finansiālo situāciju un to banku un 
uzņēmumu finansēšanas izmaksām, kuras 
darbojas šajās dalībvalstīs. Lai vēl vairāk 
vājinātu minēto saikni, būtu jāaizliedz 
saistībā ar vienoto noregulējuma 
mehānismu pieņemt lēmumus, kas tieši 
skar dalībvalstu fiskālos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļūst 
maksātnespējīga vai, domājams, kļūs 
maksātnespējīga, un vai ir pamatota 
iespēja, ka jebkāda privāta sektora vai 
uzraudzības darbība novērstu tās 
maksātnespēju samērīgā laikposmā. Valdei 
pēc ECB paziņojuma saņemšanas būtu 
jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot vērā 
vajadzību līdzsvarot dažādās iesaistītās
intereses, Komisijai būtu jānolemj, vai 
veikt iestādes noregulējumu, un jālemj par 
nepārprotamu un precīzu noregulējuma 
satvaru, ar ko nosaka noregulējuma 
darbības, kuras jāveic Valdei. Šajā sistēmā 
Valdei būtu jāizlemj par noregulējuma 
shēmu un jāsniedz norādes valsts 
noregulējuma iestādēm par noregulējuma 

(16) ECB, kas ir uzraudzības iestāde VUM 
ietvaros, ir vislabākajā pozīcijā, lai 
novērtētu, vai kredītiestāde kļuvusi vai,
iespējams, kļūs maksātnespējīga, un vai ir 
pamatota iespēja, ka jebkāda privāta 
sektora vai uzraudzības darbība novērstu 
tās maksātnespēju samērīgā laikposmā. 
Valdei pēc ECB paziņojuma saņemšanas 
būtu jāsniedz ieteikums Komisijai. Ņemot 
vērā vajadzību līdzsvarot pastāvošās 
atšķirīgās intereses, Komisijai būtu 
jānolemj, vai veikt iestādes noregulējumu, 
un, ievērojot Valdes ieteikumā iekļautos 
ierosinājumus, jālemj par nepārprotamu un 
precīzu noregulējuma satvaru, ar ko nosaka 
noregulējuma darbības, kuras jāveic 
Valdei. Šajā sistēmā Valdei būtu jāizlemj 
par noregulējuma shēmu un jāsniedz 
norādes valsts noregulējuma iestādēm par 
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instrumentiem un pilnvarām, kas jāīsteno 
valsts līmenī.

noregulējuma instrumentiem un pilnvarām, 
kas jāīsteno valsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB 
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ amatā 
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un 
Eiropas Parlamenta uzklausīšanas.
Apspriežoties par bankas vai grupas 
noregulējumu, kas veic uzņēmējdarbību 
vienā iesaistītajā dalībvalstī, Valdes 
izpildsesijā būtu jāuzaicina un jāiesaista 
lēmumu pieņemšanas procesā loceklis, ko 
norīkojusi attiecīgā dalībvalsts un kas 
pārstāv savas valsts noregulējuma iestādi.
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 

(19) Lai noregulējuma procesā nodrošinātu 
ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu, 
Valdei vajadzētu būt īpašai Savienības 
aģentūrai ar specifisku struktūru, kas atbilst 
tās konkrētajiem uzdevumiem un kas 
atšķiras no visu pārējo Savienības aģentūru 
modeļa. Tās sastāvam būtu jānodrošina, ka 
ir pienācīgi ņemtas vērā visu noregulējuma 
procedūrās iesaistīto attiecīgo pušu 
intereses. Valdei būtu jādarbojas 
izpildsesijās un plenārsesijās. Valdes 
izpildsesijā tajā būtu jāpiedalās 
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam un Komisijas un ECB
pārstāvjiem. Ņemot vērā Valdes 
uzdevumus, izpilddirektors un 
izpilddirektora vietnieks būtu jāieceļ 
amatā, pamatojoties uz nopelniem, 
prasmēm, zināšanām banku un finanšu 
jautājumos un pieredzi finanšu 
uzraudzības un regulējuma jomā.
Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks 
būtu jāizraugās, izmantojot atklātu atlases 
procedūru, par kuru būtu pienācīgi 
jāinformē Eiropas Parlaments un 
Padome. Atlases procedūrā būtu jāievēro 
dzimumu līdzsvara princips. Komisijai 
būtu jāiesniedz Eiropas Parlamenta 
kompetentajai komitejai izpilddirektora 
un izpilddirektora vietnieka amata 
kandidātu saraksts. Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
apstiprināšanai priekšlikums ar 
izpilddirektora un izpilddirektora 
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samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij. Uz Valdes 
sanāksmēm arī var uzaicināt novērotājus, 
tostarp ESM un eurogrupas pārstāvi.

vietnieka amata kandidātiem. Pēc 
priekšlikuma apstiprināšanas Eiropas 
Parlamentā Padomei būtu jāpieņem 
īstenošanas lēmums par izpilddirektora 
un izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
piederības un visu attiecīgo uzņēmēju 
dalībvalstu norīkotie locekļi, kas pārstāv 
savas valsts noregulējuma iestādes, būtu arī 
jāuzaicina un jāiesaista lēmumu 
pieņemšanas procesā Valdes izpildsesijā. 
Tomēr piederības dalībvalsts iestādēm un 
uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu jābūt 
samērīgai ietekmei uz attiecīgo lēmumu, 
tādēļ uzņēmējas dalībvalsts iestādēm būtu 
kopā jābūt tikai vienai balsij.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Tā kā lēmumu pieņemšanas procesa 
dalībnieku sastāvs Valdes izpildsesijās 
mainās atkarībā no dalībvalsts(-īm), 
kurā(-ās) darbojas attiecīgā iestāde, 
pastāvīgajiem dalībniekiem —
izpilddirektoram, izpilddirektora 
vietniekam, Komisijas pārstāvim un ECB 
pārstāvim — būtu jānodrošina, lai 
lēmumi, kas pieņemti Valdes atšķirīgā 
sastāva izpildsesijās, būtu saskanīgi, 
atbilstīgi un samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Būtu arī jāparedz iespēja uzaicināt 
novērotājus, tostarp Eiropas stabilitātes 
mehānisma (ESM) un Eurogrupas 
pārstāvi, apmeklēt Valdes sanāksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas
procedūru varētu apdraudēt finanšu 
stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
pakalpojumu nepārtrauktību, saglabāt 
finanšu sistēmas stabilitāti, samazināt 
pārmērīgu risku uzņemšanos, iespējami 
samazināt paļaušanos uz publiskā sektora 
finansiālo atbalstu maksātnespējīgām 
iestādēm un aizsargāt noguldītājus.

(28) Maksātnespējīgas iestādes likvidācija 
saskaņā ar parasto maksātnespējas 
procedūru varētu apdraudēt finanšu 
stabilitāti, pārtraukt būtisku pakalpojumu 
sniegšanu un ietekmēt noguldītāju 
aizsardzību. Šādā gadījumā noregulējuma 
instrumentu piemērošana ir vispārības 
interesēs. Tāpēc ar noregulējumu būtu 
jāsasniedz šādi mērķi: nodrošināt būtisku 
finanšu pakalpojumu, tostarp 
noguldījumu pastāvīgas pieejamības,
nepārtrauktību, saglabāt finanšu sistēmas 
stabilitāti un samazināt pārmērīgu risku 
uzņemšanos, iespējami samazinot
paļaušanos uz publiskā sektora finansiālo 
atbalstu maksātnespējīgām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Visā Savienībā vēl nav pabeigta 
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tiesību aktu saskaņošana maksātnespējas 
jomā, kas būtu nozīmīgs solis, lai 
izveidotu patiesi vienotu tirgu. Tomēr 
pateicoties Direktīvā [ ] īstenotajai 
saskaņošanai, vienībām, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstīs, kurās 
darbojas VUM, un tādām, kas veic 
uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, 
maksātnespējas gadījumā būs vienāda 
kreditoru prasību hierarhija, kurā ņemtas 
vērā noguldītāju prioritātes. Minētā 
saskaņošana lielā mērā novērš regulatīvo 
arbitrāžu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Komisijai būtu jānodrošina 
noregulējuma darbības satvars, kas 
jāizmanto atkarībā no konkrētās lietas 
apstākļiem, un būtu jāspēj paredzēt visu 
nepieciešamo noregulējuma instrumentu 
izmantošanu. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

(36) Komisijai, ņemot vērā Valdes 
ieteikumu, būtu jānodrošina noregulējuma 
darbības satvars, kas jāizmanto atkarībā no 
konkrētās lietas apstākļiem, un būtu 
jāparedz iespēja izraudzīties jebkādus 
nepieciešamos noregulējuma 
instrumentus. Minētā skaidri noteiktā un 
precīzā satvara ietvaros Valdei būtu 
jāizlemj par konkrētu noregulējuma shēmu. 
Attiecīgajiem noregulējuma instrumentiem 
būtu jāietver uzņēmuma pārdošanas 
instruments, pagaidu iestādes instruments, 
iekšējās rekapitalizācijas instruments un 
aktīvu nodalīšanas instruments, kuri ir arī 
noteikti Direktīvā [ ]. Minētajam satvaram 
būtu arī jāietver iespēja novērtēt, vai pastāv 
nosacījumi kapitāla instrumentu 
norakstīšanai un konvertācijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Noregulējuma darbības efektivitāte un 
saskaņotība būtu jānodrošina arī visās 
iesaistītajās dalībvalstīs. Šajā nolūkā 
ārkārtas gadījumos un, ja valsts 
noregulējuma iestāde nav pavisam vai 
pietiekamā mērā piemērojusi Valdes 
lēmumu, Valdei būtu jābūt pilnvarotai
nodot citai personai konkrētus
noregulējamās iestādes aktīvus, tiesības 
vai saistības vai pieprasīt tādu parāda 
instrumentu konvertāciju, kuru 
konvertācija noteiktos apstākļos ir 
noteikta līgumā. Būtu jāizslēdz jebkāda 
valsts noregulējuma iestāžu rīcība, kas 
ierobežotu vai ietekmētu Valdes pilnvaru 
vai funkciju īstenošanu.

(48) Noregulējuma darbības efektivitāte un 
saskaņotība būtu jānodrošina arī visās 
iesaistītajās dalībvalstīs. Šajā nolūkā, ja 
valsts noregulējuma iestāde nav pavisam 
vai pietiekamā mērā piemērojusi Valdes 
lēmumu, Valdei vajadzētu būtu pilnvarām 
dot tiešas pavēles noregulējamajai 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Lai nodrošinātu, ka Valdei ir pieeja 
visai svarīgajai informācijai, darba 
ņēmējiem nebūtu jādod iespēja atsaukties 
uz dienesta noslēpuma noteikumiem 
nolūkā neatklāt informāciju Valdei.

(53) Lai nodrošinātu, ka Valdei ir pieeja 
visai svarīgajai informācijai, attiecīgajām 
vienībām un to darba ņēmējiem būtu
jāliedz iespēja atsaukties uz dienesta 
noslēpuma noteikumiem nolūkā neatklāt 
informāciju Valdei.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai nodrošinātu to lēmumu, kas 
pieņemti vienotā noregulējuma 
mehānisma satvarā, ievērošanu, 
pārkāpuma gadījumā būtu jāpiemēro 
samērīgas un atturošas sankcijas. Valdei 
vajadzētu būt tiesībām sniegt norādes 
valsts noregulējuma iestādēm, lai 
piemērotu naudassodu vai periodiskus 
soda maksājumus uzņēmumiem par tās 
lēmumos noteikto pienākumu neizpildi. Lai 
nodrošinātu konsekventu, efektīvu un 
lietderīgu izpildes praksi, Valdei būtu jābūt 
tiesībām izdot valsts noregulējuma 
iestādēm paredzētas vadlīnijas par naudas 
sodu un soda maksājumu piemērošanu.

(54) Lai nodrošinātu to lēmumu 
ievērošanu, kas pieņemti, piemērojot 
vienoto noregulējuma mehānismu, 
pārkāpuma gadījumā būtu jāpiemēro 
samērīgas un atturošas sankcijas. Valdei 
vajadzētu būt tiesībām sniegt norādes 
valsts noregulējuma iestādēm, lai 
piemērotu administratīvās sankcijas vai 
periodiskus soda maksājumus vienībām
par tās lēmumos noteikto pienākumu 
neizpildi. Lai nodrošinātu konsekventu, 
efektīvu un lietderīgu izpildes praksi, 
Valdei būtu jābūt tiesībām izdot valsts 
noregulējuma iestādēm paredzētas 
vadlīnijas par administratīvo sankciju un 
soda maksājumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ja valsts noregulējuma iestāde 
pārkāpj vienotā noregulējuma mehānisma 
noteikumus, neizmantojot tai piešķirtās 
pilnvaras saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
lai īstenotu valdes sniegtu norādījumu, 
attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums 
kompensēt jebkurus zaudējumus, kas 
radušies privātpersonām, attiecīgā 
gadījumā, noregulējamai vienībai vai 
grupai vai jebkuram minētās vienības vai 
grupas daļas kreditoram jebkurā 
dalībvalstī saskaņā ar tās judikatūru.

svītrots



PE519.706v01-00 16/45 PR\1004258LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Tomēr ir lietderīgi izmantot fondu, 
kamēr nav izsmeltas visas kreditoru 
iespējas, noregulējuma procesā sākoties 
noguldījumu rekapitalizācijai. Vispārējā 
uzticēšanās banku sistēmai galvenokārt 
balstās uz iedzīvotāju pārliecību, ka viņu 
ietaupījumi būs drošībā un bez mazākā 
riska, pārvēršot tos noguldījumos ar 
attiecīgi zemu peļņu. Viena no banku 
svarīgākajām funkcijām ir, nenoliedzami, 
noguldījumu pastāvīgas pieejamības 
nodrošināšana. Šaubas par noguldījumu 
drošumu turklāt var veicināt masveida 
naudas izņemšanu no bankām, un šai 
parādībai ir postoša ietekme uz finanšu 
stabilitāti. Tātad noguldījumu 
nodrošināšana noregulējuma procesā 
palīdz sasniegt noregulējuma mērķus, 
tādēļ ir vērts tam veltīt īpašas pūles 
neatkarīgi no akcionāru un kreditoru 
ieguldījuma summas, kas iemaksāta, lai 
segtu zaudējumus un veiktu 
rekapitalizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Lai nekavējoties nodrošinātu 
pienācīgo finanšu līdzekļu pieejamību 
šajā regulā noteiktajiem mērķiem, fondam 
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būtu jāsāk darboties tikai tad, kad būs 
izveidots aizdevumu mehānisms, vēlams, 
izmantojot Kopienas publisko 
instrumentu. Pilnīga finansējuma 
pieejamība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu 
uzticību sistēmai kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes.

(63) Lai nodrošinātu, ka iemaksas tiek 
aprēķinātas taisnīgi, kā arī radītu stimulu 
darboties atbilstoši mazāk riskantam 
modelim, fondā veicamajās iemaksās, kas 
jānosaka Valdei, pamatojoties uz 
kompetentās iestādes priekšlikumu, būtu 
jāņem vērā riska pakāpe, ko uzņēmušās 
kredītiestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija 
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma gadījumā –
par attiecīgo grupas valsts noregulējuma 
iestādi.

1. Ja, pamatojoties uz šo regulu, Komisija
vai Valde īsteno uzdevumus vai pilnvaras, 
kuras saskaņā ar Direktīvu [ ] jāīsteno 
iesaistītās dalībvalsts valsts noregulējuma 
iestādei, Valde šīs regulas un Direktīvas [ ] 
piemērošanas nolūkos ir uzskatāma par 
attiecīgo valsts noregulējuma iestādi vai 
pārrobežu grupas noregulējuma 
gadījumā — par attiecīgo grupas līmeņa
noregulējuma iestādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija pienācīgi apsver visus šos 
faktorus:

2. Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, kas 
skar vairāk nekā vienu iesaistīto dalībvalsti 
un jo īpaši, pieņemot lēmumus, kas attiecas 
uz grupām, kuras veic uzņēmējdarbību 
divās vai vairāk iesaistītajās dalībvalstīs, 
Komisija un Valde pienācīgi apsver visus 
šos faktorus:

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija līdzsvaro 2. punktā minētos 
faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

3. Komisija un Valde līdzsvaro 2. punktā 
minētos faktorus ar 12. pantā minētajiem 
noregulējuma mērķiem, atbilstoši katras 
lietas būtībai un apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar nevienu Valdes vai Komisijas 
lēmumu dalībvalstīm netiek pieprasīts 
sniegt ārkārtas finansiālo atbalstu no 

4. Valdes vai Komisijas lēmumi vai 
darbības nedrīkst būt vērstas uz to, lai 
pieprasītu dalībvalstīm sniegt ārkārtas 
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publiskā sektora līdzekļiem. finansiālo atbalstu no publiskā sektora 
līdzekļiem vai tiešā veidā skart dalībvalstu 
fiskālos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pieņemot lēmumus vai veicot rīcību, 
Valde par to informē attiecīgo vienību 
darbinieku pārstāvjus un apspriežas ar 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņemot paziņojumu, pamatojoties uz 
1. punktu, vai pēc savas iniciatīvas Valde 
novērtē vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

2. Saņemot paziņojumu, pamatojoties uz 
1. punktu, Valde novērtē vai ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 19. panta 3. punktā minēto 
noregulējuma instrumentu satvaru;

b) 19. panta 2. punktā minēto 
noregulējuma instrumentu satvaru;
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ņemot vērā lietas steidzamību, Komisija 
pēc savas iniciatīvas vai ņemot vērā 
1. punktā minēto paziņojumu, ja tāds 
sniegts, vai Valdes ieteikumu, kas minēts 
5. punktā, izlemj, vai ir veicams vienības 
noregulējums un noregulējuma instrumentu 
satvaru, kas piemērojams attiecīgajai 
vienībai, un par fonda izmantošanu 
noregulējuma darbības atbalstam. Komisija 
pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu 
veikt vienības noregulējumu, ja ir izpildīti 
visi 2. punktā minētie nosacījumi.

6. Ņemot vērā lietas steidzamību, 
Komisija, ņemot vērā 1. punktā minēto 
paziņojumu un Valdes ieteikumu, kas 
minēts 5. punktā, izlemj, vai ir veicams 
vienības noregulējums un noregulējuma 
instrumentu satvaru, kas piemērojams 
attiecīgajai vienībai, un par fonda 
izmantošanu noregulējuma darbības 
atbalstam. Komisija var pieņemt lēmumu 
prasīt Valdei pārskatīt tās ieteikumu, kas 
minēts 5. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ievērojot Komisijas lēmumā noteikto 
kārtību, Valde lemj par 20. pantā minēto 
noregulējuma shēmu un nodrošina, ka 
valsts noregulējuma iestādes veic 
nepieciešamās darbības noregulējuma 
shēmas īstenošanai. Valdes lēmums ir 
adresēts attiecīgajām valsts noregulējuma 
iestādēm, un tajā ir iekļauti norādījumi šīm 
iestādēm, kuras veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izpildītu Valdes lēmumu 
saskaņā ar 26. pantu, īstenojot Direktīvā [ ] 
paredzētās noregulējuma pilnvaras, jo īpaši 
tās, kas paredzētas Direktīvas [ ] 56. līdz 
64. pantā. Ja ir konstatējams valsts 

8. Ievērojot Komisijas lēmumā noteikto 
kārtību, Valde lemj par 20. pantā minēto 
noregulējuma shēmu un nodrošina, ka 
valsts noregulējuma iestādes veic 
nepieciešamās darbības noregulējuma 
shēmas īstenošanai. Valdes lēmums ir 
adresēts attiecīgajām valsts noregulējuma 
iestādēm, un tajā ir iekļauti norādījumi šīm 
iestādēm, kuras veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai izpildītu Valdes lēmumu 
saskaņā ar 26. pantu, īstenojot Direktīvā [ ] 
paredzētās noregulējuma pilnvaras, jo īpaši 
tās, kas paredzētas Direktīvas [ ] 56. līdz 
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atbalsts, Valde var pieņemt lēmumu tikai 
pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 
lēmumu par valsts atbalstu.

64. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
16. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc paziņojuma saņemšanas, 
pamatojoties uz 1. punktu, vai pēc savas 
iniciatīvas, ja Valde uzskata, kas 
noregulējuma pasākumi varētu veidot 
valsts atbalstu saskaņā ar LESD 107. panta 
1. punktu, tā aicina iesaistīto dalībvalsti vai 
skartās dalībvalstis nekavējoties paziņot 
plānotos pasākumus Komisijai saskaņā ar 
LESD 108. panta 3. punktu.

9. Ja Valde uzskata, kas noregulējuma 
pasākumi varētu veidot valsts atbalstu 
saskaņā ar LESD 107. panta 1. punktu, tā 
aicina iesaistīto dalībvalsti vai skartās 
dalībvalstis nekavējoties paziņot plānotos 
pasākumus Komisijai saskaņā ar LESD 
108. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir nepieciešams noregulējuma 
mērķu sasniegšanai, Komisija pēc Valdes 
ieteikuma vai pēc savas iniciatīvas var 
pārskatīt savu lēmumu par noregulējuma 
satvaru un veikt atbilstošus grozījumus.

3. Ja tas ir nepieciešams noregulējuma 
mērķu sasniegšanai, Komisija pēc Valdes 
ieteikuma var pārskatīt savu lēmumu par 
noregulējuma satvaru un veikt atbilstošus
grozījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šajā nolūkā tās izmanto savas pilnvaras, 
kas paredzētas valsts tiesību aktos, ar 
kuriem transponēta Direktīva [ ], un 
ievērojot valsts tiesību aktos paredzētos 
nosacījumus. Valsts noregulējuma iestādes 
pilnībā informē Valdi par šo pilnvaru 
izmantošanu. Visas to veiktās darbības 
atbilst 16. panta 8. punktā minētajam 
lēmumam.

Šajā nolūkā tās saskaņā ar šo regulu 
izmanto savas pilnvaras, kas paredzētas 
valsts tiesību aktos, ar kuriem transponēta 
Direktīva [ ], un ievērojot valsts tiesību 
aktos paredzētos nosacījumus. Valsts 
noregulējuma iestādes pilnībā informē 
Valdi par šo pilnvaru izmantošanu. Visas 
to veiktās darbības atbilst 16. panta 
8. punktā minētajam lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts noregulējuma iestāde nav 
piemērojusi 16. pantā minēto lēmumu vai 
ir piemērojusi to veidā, ar kuru nav 
sasniegti šajā regulā paredzētie 
noregulējuma mērķi, Valdei ir pilnvaras 
likt iestādei, kuras noregulējums tiek 
veikts:

2. Ja valsts noregulējuma iestāde nav 
piemērojusi 16. pantā minēto lēmumu vai 
ir piemērojusi to tā, ka nav sasniegti šajā 
regulā paredzētie noregulējuma mērķi, 
Valdei ir pilnvaras tiešā veidā likt iestādei, 
kuras noregulējums tiek veikts:

a) pārvest citai personai iestādes, kuras 
noregulējums tiek veikts, konkrētas 
tiesības, aktīvus vai saistības;
b) 18. pantā minētajos apstākļos pieprasīt 
norakstīt vai konvertēt parāda 
instrumentus, kuros iekļauti līgumtiesiski 
noteikumi par konvertāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veiktu uzdevumus, kas minēti 7., 8., 
11., 16 un 17. pantā, Valde var tieši vai ar 
valsts noregulējuma iestāžu starpniecību 
pieprasīt sniegt visu informāciju, kas ir 
nepieciešama to uzdevumu veikšanai, kuri 
tai piešķirti ar šo regulu, šādām juridiskām 
vai fiziskām personām:

1. Lai veiktu uzdevumus, kas minēti šajā 
regulā, Valde var tieši vai ar valsts 
noregulējuma iestāžu starpniecību pieprasīt 
sniegt visu informāciju, kas ir 
nepieciešama to uzdevumu veikšanai, kuri 
tai piešķirti ar šo regulu, šādām juridiskām 
vai fiziskām personām:

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izpildītu 7., 8. 11., 16. un 17. pantā
minētos uzdevumus un ievērojot visus citus 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
paredzētos nosacījumus, Valde var veikt 
visas vajadzīgās izmeklēšanas attiecībā uz 
jebkuru 32. panta 1. punktā minēto 
personu, kas veic uzņēmējdarbību vai 
atrodas kādā no iesaistītajām dalībvalstīm.

1. Lai izpildītu šajā regulā minētos 
uzdevumus un ievērojot visus citus 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
paredzētos nosacījumus, Valde var veikt 
visas vajadzīgās izmeklēšanas attiecībā uz 
jebkuru 32. panta 1. punktā minēto 
personu, kas veic uzņēmējdarbību vai 
atrodas kādā no iesaistītajām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai izpildītu 7., 8. 11., 16. un 17. pantā
minētos uzdevumus un ievērojot citus 
attiecīgos Savienības tiesību aktos 

1. Lai izpildītu šajā regulā minētos 
uzdevumus un ievērojot citus attiecīgos 
Savienības tiesību aktos paredzētos 
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paredzētos nosacījumus, Valde, iepriekš 
paziņojot attiecīgajām valsts noregulējuma 
iestādēm, var veikt visas vajadzīgās 
pārbaudes uz vietas jebkuras 32. panta 
1. punktā minētās juridiskās personas 
uzņēmējdarbības telpās. Ja tas 
nepieciešams pārbaudes pienācīgai 
veikšanai un efektivitātei, Valde var veikt 
pārbaudi uz vietas, par to iepriekš 
nepaziņojot minētajām juridiskajām 
personām.

nosacījumus, Valde, iepriekš paziņojot 
attiecīgajām valsts noregulējuma iestādēm, 
var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz 
vietas jebkuras 32. panta 1. punktā minētās 
juridiskās personas uzņēmējdarbības 
telpās. Ja tas nepieciešams pārbaudes 
pienācīgai veikšanai un efektivitātei, Valde 
var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš 
nepaziņojot minētajām juridiskajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes amatpersonas un citas personas, 
ko Valde pilnvarojusi veikt pārbaudi uz 
vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu 
uzņēmējdarbības telpās un teritorijā, uz 
kurām attiecas, pamatojoties uz 32. panta 
2. punktu, pieņemtais Valdes lēmums par 
izmeklēšanu, un tām ir visas 2. panta 
1. punktā paredzētās pilnvaras.

2. Valdes amatpersonas un citas personas, 
ko Valde pilnvarojusi veikt pārbaudi uz 
vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu 
uzņēmējdarbības telpās un teritorijā, uz 
kurām attiecas, pamatojoties uz 33. panta 
2. punktu, pieņemtais Valdes lēmums par 
izmeklēšanu, un tām ir visas 33 panta 
1. punktā paredzētās pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Naudas sodi Administratīvās sankcijas

Or. en
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Valde uzskata, ka 2. pantā minētā 
vienība tīši vai aiz neuzmanības ir 
izdarījusi vienu no 2. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, Valde liek valsts 
noregulējuma iestādei attiecīgajai 2. pantā 
minētajai vienībai piemērot naudas sodu
saskaņā ar Direktīvu [ ].

1. Ja Valde uzskata, ka 2. pantā minētā 
vienība tīši vai aiz neuzmanības ir
izdarījusi vienu no 2. punktā minētajiem 
pārkāpumiem, Valde liek valsts 
noregulējuma iestādei attiecīgajai 2. pantā 
minētajai vienībai piemērot 
administratīvas sankcijas saskaņā ar 
Direktīvas [ ] 100. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Naudas sodus 2. pantā minētajām 
vienībām var piemērot par šādiem 
pārkāpumiem:

2. Administratīvās sankcijas 2. pantā 
minētajām vienībām var piemērot par 
šādiem pārkāpumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tās nepakļaujas vispārējai 
izmeklēšanai saskaņā ar 33. pantu vai 
pārbaudei uz vietas un nesniedz 
informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 
32. pantu;

b) ja tās nepakļaujas vispārējai 
izmeklēšanai saskaņā ar 33. pantu vai 
pārbaudei uz vietas saskaņā ar 34. pantu;
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Or. en

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja tās neizpilda lēmumu, kuru Valde tām 
adresējusi saskaņā ar 24. pantu.

d) ja tās neizpilda lēmumu, kuru Valde tām 
adresējusi saskaņā ar 26. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valsts noregulējuma iestādes publisko 
sodus, kas piemēroti saskaņā ar 1. punktu. 
Ja publiskošana radītu nesamērīgu 
kaitējumu iesaistītajām pusēm, valsts 
noregulējuma iestādes publisko sankcijas, 
neatklājot pušu identitāti.

3. Valsts noregulējuma iestādes publisko 
administratīvās sankcijas, kas piemērotas 
saskaņā ar 1. punktu. Ja publiskošana var 
radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām 
pusēm, valsts noregulējuma iestādes 
publisko sankcijas, neatklājot pušu 
identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde nolūkā izveidot konsekventu, 
efektīvu un iedarbīgu izpildes praksi un 
nodrošināt vienotu, vienveidīgu un 
konsekventu šās regulas piemērošanu, 
izdod pamatnostādnes par naudas sodu un 

4. Valde nolūkā izveidot konsekventu, 
efektīvu un iedarbīgu izpildes praksi un 
nodrošināt vienotu, vienveidīgu un 
konsekventu šās regulas piemērošanu, 
izdod pamatnostādnes par administratīvo 
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periodisku soda maksājumu piemērošanu, 
kuras adresētas valsts noregulējuma 
iestādēm.

sankciju un periodisku soda maksājumu 
piemērošanu, kuras adresētas valsts 
noregulējuma iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kredītiestāde ievēro lēmumu, kas 
pieņemts saskaņā ar 32. pantu;

a) vienība, kas minēta 2. pantā, ievēro 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
32. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Periodiskais soda maksājums ir 
iedarbīgs un samērīgs. Periodisko soda 
maksājumu piemēro par katru kavējuma 
dienu, līdz kredītiestāde vai attiecīgā 
persona izpilda attiecīgo 1. punkta ) līdz 
d) apakšpunktā minēto lēmumu.

2. Periodiskais soda maksājums ir 
iedarbīgs un samērīgs. Periodisko soda 
maksājumu piemēro par katru kavējuma
dienu, līdz vienība, kas minēta 2. pantā,
vai attiecīgā persona izpilda attiecīgo 
1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto 
lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts



PE519.706v01-00 28/45 PR\1004258LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka 
un Komisijas un ECB iecelto Valdes 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Ievērojot 53. panta 6. punktu, šis 
pilnvaru termiņš nav pagarināms.

2. Izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka 
un Komisijas un ECB iecelto Valdes 
locekļu amata pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Ievērojot 52. panta 6. punktu, šis 
pilnvaru termiņš nav pagarināms.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Valdes plenārsesiju, kas pilda 47. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

a) Valdes plenārsesiju, kas pilda 46. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Valdes izpildsesiju, kas pilda 51. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

b) Valdes izpildsesiju, kas pilda 50. pantā 
izklāstītos uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izpilddirektoru, kurš veic 53. pantā c) izpilddirektoru, kurš veic 52. pantā 
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noteiktos uzdevumus. noteiktos uzdevumus.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
41. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valde mutiski vai rakstveidā atbild uz 
jautājumiem, ko tai ir adresējis Eiropas 
Parlaments vai Padome, ievērojot savas 
iekšējās procedūras, jebkuras iesaistītās 
dalībvalsts, kuras valūta nav euro, 
pārstāvju klātbūtnē.

6. Valde mutiski vai rakstveidā atbild uz 
jautājumiem, ko tai ir adresējis Eiropas 
Parlaments vai Padome, ievērojot savas 
iekšējās procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc pieprasījuma izpilddirektors veic 
konfidenciālas mutiskas pārrunas aiz 
slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju priekšsēdētājiem un 
priekšsēdētāja vietniekiem, ja šādas 
diskusijas ir nepieciešamas Līgumā 
noteikto Eiropas Parlamenta pilnvaru 
īstenošanai. Eiropas Parlaments un Valde 
noslēdz nolīgumu par šādu diskusiju 
organizēšanas detalizētu kārtību, lai 
nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti 
atbilstoši konfidencialitātes pienākumiem, 
kas ECB kā kompetentajai iestādei uzlikti
saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem.

7. Pēc pieprasījuma izpilddirektors veic 
konfidenciālas mutiskas pārrunas aiz 
slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju priekšsēdētājiem un 
priekšsēdētāja vietniekiem, ja šādas 
diskusijas ir nepieciešamas Līgumā 
noteikto Eiropas Parlamenta pilnvaru 
īstenošanai. Eiropas Parlaments un Valde 
noslēdz nolīgumu par šādu diskusiju 
organizēšanas detalizētu kārtību, lai 
nodrošinātu pilnīgu konfidencialitāti 
atbilstoši konfidencialitātes pienākumiem,
kas saskaņā ar šo regulu un Direktīvas [ ] 
76. pantu uzlikti Valdei, kura darbojas kā 
valsts noregulējuma iestāde saskaņā ar 
5. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzot 41. panta 2. punktā paredzēto 
ziņojumu, Valde vienlaikus šo ziņojumu 
tiešā veidā nosūta iesaistīto dalībvalstu 
parlamentiem.
Valstu parlamenti var iesniegt Valdei 
pamatotas piezīmes par šo ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļi, kas minēti 40. panta 
2. punktā, rīkojas neatkarīgi un objektīvi 
visas Savienības interesēs un nelūdz vai 
nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, 
nevienas dalībvalsts valdības vai citas 
publiskas vai privātas struktūras
norādījumus.

2. Valdes locekļi, kas minēti 39. panta 
2. punktā, rīkojas neatkarīgi un objektīvi 
visas Savienības interesēs un nelūdz vai 
nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, 
nevienas dalībvalsts valdības vai citas 
publiskas vai privātas struktūras 
norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 54

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



PR\1004258LV.doc 31/45 PE519.706v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdz katra gada 30. novembrim pieņem 
Valdes gada darba programmu nākamajam 
gadam saskaņā ar 49. panta 1. punktu, 
balstoties uz izpilddirektora priekšlikumu, 
un informācijas nolūkos nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un 
Eiropas Centrālai bankai;

a) līdz katra gada 30. novembrim pieņem 
Valdes gada darba programmu nākamajam 
gadam, balstoties uz izpilddirektora 
priekšlikumu, un informācijas nolūkos 
nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un Eiropas Centrālai bankai;

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieņem Valdes gada budžetu saskaņā ar 
59. panta 2. punktu;

b) pieņem Valdes gada budžetu saskaņā ar 
58. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieņem ziņojumu par Valdes darbību, 
kas minēts 42. pantā. Šajā ziņojumā iekļauj 
detalizētu skaidrojumus par budžeta 
izpildi;

d) pieņem ziņojumu par Valdes darbību, 
kas minēts 41. pantā. Šajā ziņojumā iekļauj 
detalizētu skaidrojumus par budžeta 
izpildi;

Or. en
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valde plenārsesijā pieņem lēmumus ar 
tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 
Tomēr lēmumi, kas minēti 47. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, tiek pieņemti ar 
tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1. Valde plenārsesijā pieņem lēmumus ar 
tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 
Tomēr lēmumi, kas minēti 46. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, tiek pieņemti ar 
tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 2. un 3. punktu, Valdes 
locekļi, kas minēti 40. panta 1. punkta a) 
līdz d) apakšpunkta piedalās Valdes 
izpildsesijās.

1. Valdes locekļi, kas minēti 39. panta 
1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, piedalās 
Valdes izpildsesijās.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriežoties par vienību, kas minēta 
2. pantā, vai vienību grupu, kas veic 
uzņēmējdarbību tikai vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, šīs dalībvalsts ieceltais 
loceklis piedalās arī apspriedēs un lēmumu 
pieņemšanas procesā saskaņā ar 52. panta 
1. punktu un 3. punktu.

2. Apspriežoties par vienību, kas minēta 
2. pantā, vai vienību grupu, kas veic 
uzņēmējdarbību tikai vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, šīs dalībvalsts ieceltais 
loceklis piedalās arī apspriedēs un lēmumu 
pieņemšanas procesā saskaņā ar 51. panta 
1. punktu un 3. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
loceklis, kuru iecēlusi dalībvalsts, kurā 
atrodas grupas līmeņa noregulējuma 
iestāde, kā arī locekļi, ko iecēluši
dalībvalstis, kurās uzņēmējdarbību veic 
meitasuzņēmums vai vienība, uz kuru 
attiecas konsolidētā uzraudzība, piedalās 
apspriedēs un lēmumu pieņemšanas 
procesā saskaņā ar 52. panta 2. punktu un 
3. punktu.

3. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
loceklis, ko iecēlusi dalībvalsts, kurā 
atrodas grupas līmeņa noregulējuma 
iestāde, kā arī locekļi, ko iecēlušas
dalībvalstis, kurās uzņēmējdarbību veic 
meitasuzņēmums vai vienība, uz kuru 
attiecas konsolidētā uzraudzība, arī 
piedalās apspriedēs un lēmumu 
pieņemšanas procesā saskaņā ar 51. panta 
2. punktu un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valdes locekļi, kas minēti 39. panta 
1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, 
nodrošina, ka Valdes dažādā sastāva 
izpildsesiju noregulējuma lēmumi un 
darbības, jo īpaši attiecībā uz fonda 
izmantošanu, ir saskanīgas, atbilstīgas un 
samērīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
Valde pieņem lēmumus izpildsesijā ar 
klātesošo locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Valdes locekļiem, kas minēti 
40. panta 2. punktā, un loceklim, ko 
iecēlusi dalībvalsts, kurā atrodas grupas 
līmeņa noregulējuma iestāde, katram ir 
viena balss. Katram no pārējiem 
klātesošajiem locekļiem ir balsstiesības, 
kas ir līdzvērtīgas attiecībai starp vienu 
balsi un valsts noregulējuma iestāžu skaitu 
dalībvalstīs, kurās meitasuzņēmums vai 
vienība, uz kuru attiecas konsolidētā 
uzraudzība, veic uzņēmējdarbību. Ja balsu 
sadalījums ir vienāds, izšķiroša ir 
izpilddirektora balss.

2. Apspriežoties par pārrobežu grupu, 
Valde pieņem lēmumus izpildsesijā ar 
klātesošo locekļu vienkāršu balsu 
vairākumu. Valdes locekļiem, kas minēti 
39. panta 2. punktā, un loceklim, ko 
iecēlusi dalībvalsts, kurā atrodas grupas 
līmeņa noregulējuma iestāde, katram ir 
viena balss. Katram no pārējiem 
klātesošajiem locekļiem ir balsstiesības, 
kas ir līdzvērtīgas attiecībai starp vienu 
balsi un valsts noregulējuma iestāžu skaitu 
dalībvalstīs, kurās meitasuzņēmums vai 
vienība, uz kuru attiecas konsolidētā 
uzraudzība, veic uzņēmējdarbību. Ja balsu 
sadalījums ir vienāds, izšķiroša ir 
izpilddirektora balss.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
51. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts 
65. pantā minētais finansējuma 
mērķapjoms, loceklis, kuru iecēlusi 
dalībvalsts, var vienreiz pieprasīt Valdes 
papildu apspriešanos, ja lēmums, par 
kuru notiek apspriešanās skar šīs 
dalībvalsts fiskālos pienākumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Valdes gada budžeta izpildi saskaņā ar 
59. panta 3. punktu;

d) Valdes gada budžeta izpildi saskaņā ar 
58. panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) katru gadu izpilddirektors sagatavo
ziņojuma projektu, ietverot sadaļu par 
Valdes noregulējuma darbībām un sadaļu 
par finanšu un administratīviem 
jautājumiem.

g) gadskārtējā ziņojuma projekta 
sagatavošanu, kurā ietver sadaļu par 
Valdes noregulējuma darbībām un sadaļu 
par finanšu un administratīviem 
jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilddirektoru un direktora vietnieku 
izraugās, izmantojot atklātu atlases 
procedūru, kurā ievēro dzimumu līdzsvara 
principu un par kuru pienācīgi informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
52. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc Valdes uzklausīšanas plenārsesijā
Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu 
kandidātiem iecelšanai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amatā. Padome
ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora 
vietnieku pēc Eiropas Parlamenta 
uzklausīšanas.

5. Komisija iesniedz Eiropas Parlamenta 
kompetentajai komitejai izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieka amata kandidātu 
sarakstu.

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
apstiprināšanai priekšlikumu ar 
izpilddirektora un izpilddirektora 
vietnieka amata kandidātiem. Pēc 
priekšlikuma apstiprināšanas Padome 
pieņem īstenošanas lēmumu par 
izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka 
iecelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
52. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atkāpjoties no 40. panta 2. punkta, 
pirmā izpilddirektora, kurš iecelts pēc 
regulas stāšanās spēkā, amata pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi; šo termiņu var vienreiz 
pagarināt uz pieciem gadiem. 
Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks 
paliek amatā līdz ir iecelts to pēctecis.

6. Atkāpjoties no 39. panta 2. punkta, 
pirmā izpilddirektora, kurš iecelts pēc 
regulas stāšanās spēkā, amata pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi; šo termiņu var vienreiz 
pagarināt uz pieciem gadiem. 
Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks 
paliek amatā, līdz ir iecelts to pēctecis.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
52. pants – 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja izpilddirektors vai izpilddirektora 
vietnieks vairs neizpilda nosacījumus, kas 
vajadzīgi pienākumu izpildei, vai tie ir 
vainojami nopietnā pārkāpumā, Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Eiropas 
Parlamenta uzklausīšanas var atbrīvot 
izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku 
no amata.

8. Ja izpilddirektors vai izpilddirektora 
vietnieks vairs neatbilst nosacījumiem, kas 
vajadzīgi pienākumu izpildei, vai viņi ir 
vainojami nopietnā pārkāpumā, Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma, kuru 
apstiprina Eiropas Parlaments, var 
pieņemt īstenošanas lēmumu atbrīvot 
izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku 
no amata.

Šajā nolūkā Eiropas Parlaments vai 
Padome var informēt Komisiju, ka 
uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi 
izpilddirektora un izpilddirektora 
vietnieka atbrīvošanai no amata, un 
Komisija attiecīgi reaģē.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) aizdevumiem, kas saņemti, izmantojot 
64. panta 2.a punktā minēto aizdevumu 
mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz nākamā finanšu gada 1. martam 
Valdes grāmatvedis nosūta provizoriskos 
pārskatus Revīzijas palātai.

2. Līdz nākamā finanšu gada 1. martam 
Valdes grāmatvedis nosūta provizoriskos 
pārskatus Valdei.
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Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz katra gada 31. martam Valde 
izpildsēdē pārsūta Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai 
Valdes provizoriskos pārskatus par 
iepriekšējo gadu.

3. Līdz katra gada 31. martam Valde 
izpildsesijas laikā pārsūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai un 
Revīzijas palātai Valdes provizoriskos 
pārskatus par iepriekšējo gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
60. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izpilddirektors līdz 1. jūlijam pēc katra 
finanšu gada nosūta galīgos pārskatus 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai.

5. Izpilddirektors līdz 1. jūlijam pēc katra 
finanšu gada nosūta galīgos pārskatus 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
60. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līdz 30. septembrim izpilddirektors 
Revīzijas palātai nosūta atbildi par tās 
apsvērumiem.

6. Līdz 1. jūlijam izpilddirektors Revīzijas 
palātai nosūta atbildi par tās apsvērumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
62. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valde attiecīgajai vienībai adresētā 
lēmumā saskaņā ar 5. punktā minētajiem
deleģētajiem aktiem nosaka iemaksas, 
kuras jāveic katrai vienībais, kas minēta 
2. pantā. Valde piemēro procesuālos, 
ziņošanas un citus pienākumus, ar kuriem 
nodrošina iemaksu pilnīgu un laicīgu 
samaksu.

3. Pēc kompetentās iestādes ierosinājuma 
Valde attiecīgajai vienībai adresētā 
lēmumā saskaņā ar 5. punktā minētajiem 
deleģētajiem aktiem nosaka iemaksas, 
kuras jāveic katrai vienībai, kas minēta 
2. pantā. Valde piemēro procesuālos, 
ziņošanas un citus noteikumus, ar kuriem 
nodrošina iemaksu pilnīgu un laicīgu 
samaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Fondu izmanto tikai pēc aizdevumu 
mehānisma izveides, dodot priekšroku 
Kopienas publiskajam instrumentam, lai 
nekavējoties nodrošinātu pienācīgo 
finanšu līdzekļu pieejamību šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem. Ikvienu 
aizdevumu, kas piešķirts, izmantojot 
minēto aizdevumu mehānismu, atlīdzina 
no fonda pēc noteikta grafika.

Or. en
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Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valde izmanto fondu ikvienas 
1. punkta a) līdz g) apakšpunktā minētās 
darbības atbalstam, ja noregulējuma 
procesā rodas vajadzība pēc noguldījumu 
rekapitalizācijas neatkarīgi no akcionāru 
un kreditoru ieguldījuma summas, kas 
jau iepriekš iemaksāta, lai segtu 
zaudējumus un veiktu rekapitalizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
78. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Valde kompensē valsts noregulējuma 
iestādei zaudējumus, kas tai radušies 
saistībā ar valsts tiesas lēmumu, vai ko tā, 
vienojoties ar Valdi, ir apņēmusies segt 
saskaņā ar izlīgumu, kas ir šīs valsts 
noregulējuma iestādes darbības vai 
bezdarbības rezultāts, īstenojot jebkuru 
noregulējumu saskaņā ar šo regulu, 
izņemot gadījumu, kad ar šādu darbību vai 
bezdarbību ir pārkāpti Savienības tiesību 
akti, šī regula, Komisijas lēmums vai 
Valdes lēmums, vai ir pieļauta 
acīmredzama un būtiska kļūda 
novērtējumā.

4. Valde kompensē valsts noregulējuma 
iestādei zaudējumus, kas tai radušies 
saistībā ar valsts tiesas lēmumu vai ko tā, 
vienojoties ar Valdi, ir apņēmusies segt 
saskaņā ar izlīgumu, kas ir šīs valsts 
noregulējuma iestādes darbības vai 
bezdarbības rezultāts, īstenojot jebkuru 
noregulējumu saskaņā ar šo regulu, 
izņemot gadījumu, kad ar šādu darbību vai 
bezdarbību ir tīšām pārkāpti Savienības 
tiesību akti, šī regula, Komisijas lēmums 
vai Valdes lēmums, vai ir pieļauta 
acīmredzama un rupja kļūda novērtējumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
82. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 62. panta 5. punktu, 65. panta 
5. punktu, 66. panta 3. punktu, 67. panta 
3. punktu un 70. panta 4. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 62. panta 5. punktu, 65. panta 
5. punktu, 66. panta 3. punktu, 67. panta 
3. punktu un 70. panta 4. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atkāpjoties no 47. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, un līdz 47. panta 2. punktā 
minētā lēmuma pieņemšanai pagaidu 
izpilddirektors īsteno iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras;

b) atkāpjoties no 46. panta 1. punkta 
i) apakšpunkta, un līdz 46. panta 2. punktā 
minētā lēmuma pieņemšanai pagaidu 
izpilddirektors īsteno iecēlējinstitūcijas 
pilnvaras;

Or. en

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
88. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Regulas 7. līdz 23. pantu un 25. līdz 
38. pantu piemēro no 2015. gada 
1. janvāra.

Regulas 7. līdz 23. pantu un 25. līdz 
37. pantu piemēro no 2015. gada 
1. janvāra.

Or. en

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
88. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 24. pantu piemēro no 2018. gada 
1. janvāra.

Lēmuma 24. pantu piemēro no 2016. gada 
1. jūlija.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

 Komisijas iesniegtais likumdošanas priekšlikums, kurā paredzēts izveidot vienotu 

noregulējuma mehānismu (VNM) visām kredītiestādēm, kas atrodas eurozonā un citās 

dalībvalstīs, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM), cita starpā 

Vienotajā noregulējuma fondā (VNF), ko finansē visas iesaistītās finanšu iestādes, 

ievērojot ex ante un uz risku balstītu principu, ir ļoti svarīgs elements, veidojot reālu 

banku savienību. Tas ir vērienīgs un līdzsvarots priekšlikums, kam ir svarīga nozīme, 

veidojot stabilu sistēmu pret jaunām banku krīzēm eurozonā (un iesaistītajās 

dalībvalstīs), un kura trīs galvenie mērķi ir šādi: neradīt papildu slogu nodokļu 

maksātājiem, aizsargāt noguldījumus un ierobežot ārējo kaitējumu, jo īpaši reālajai 

ekonomikai, negaidīta bankrota gadījumos. 

 Šis priekšlikums ir kļuvis par banku savienības neaizstājamu sastāvdaļu jo īpaši pēc 

VUM izveidošanas. Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, ka, Eiropas Centrālajai bankai 

īstenojot stingru uzraudzību Eiropas līmenī, kritiskā posmā iestādi, kurā radušās 

problēmas, varētu atstāt valsts noregulējuma iestādes ziņā, kura noregulējuma jomā 

saņem tikai valsts finansējumu.

 Šā priekšlikuma sekmīgai īstenošanai ir izšķirīga nozīme, lai likvidētu saikni starp 

bankām un valstīm, kurai bija postoša ietekme, jo īpaši eurozonā krīzes laikā. Tai pašā 

laikā banku savienība tiks pilnīgi izveidota tikai tad, kad VUM līmenī būs nodrošināta 

vispārēja noguldījumu garantija. Tikai tad ekonomikas subjekti varēs pieņemt 

lēmumus atkarībā no katras finanšu iestādes relatīvās stabilitātes, nevis paturot prātā 

tās dalībvalsts parādsaistību risku, kurā reģistrētas šīs iestādes. 

 Kamēr Eiropā nav izveidota vienota noguldījumu aizsardzības sistēma, referente 

iesaka, cik vien iespējams, atturēties no noguldījumu faktiskas rekapitalizācijas, ja 

izmanto VNM, kas ir pretēji tam, kā darbojas dažas veiksmīgi funkcionējošas 

sistēmas, piemēram, FDIC Amerikas Savienotajās Valstīs. Noregulējuma procesā tas 

nozīmētu, ka nekavējoties ir jāizmanto noregulējuma fonds kopā ar attiecīgajiem 
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noregulējuma instrumentiem, tiklīdz prioritārā secībā sākas noguldījumu 

rekapitalizācija. Šādos īpašos gadījumos būtu pieļaujama noregulējuma fonda 

izmantošana neatkarīgi no akcionāru un kreditoru ieguldījuma summas, kas jau 

iepriekš iemaksāta, lai segtu zaudējumus un veiktu rekapitalizāciju. Šādas intervences 

mērķis ir saglabāt noguldījumu pastāvīgu pieejamību, vienlaikus atzīstot, ka 

uzticēšanās noguldījumiem, iespējams, ir svarīgākais faktors, lai atgūtu nopietni 

iedragāto ticību eurozonas banku sistēmai.

 VNM ticamība ir jo īpaši atkarīga no tā, kā mēs savā uztverē vērtējam noregulējuma 

fonda spēju palīdzēt veikt vērienīgus uzdevumus, kas šajā regulā tam paredzēti kopš tā 

izveides. Desmit gadi, kas paredzēti fonda pilnai izveidei, ir ilgs laika posms. Fonda 

darbības priekšnosacījumam ir jābūt stabilai, vienotai atbalsta sistēmai, piemēram, 

publiskajam aizdevumu mehānismam, vēlams, izmantojot Eiropas Kopienas 

instrumentu. Ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai aizdevumu atmaksu uzņemtos nozares finansēts 

fonds, kas būtu šīs sistēmas fiskālās neitralitātes garantija.

 Ticamība ir tāpat atkarīga no daudzo VNM iesaistīto subjektu skaidra atbildības 

sadalījuma, kas nepieļauj nenoteiktību, atšķirīgus kritērijus un interešu konfliktu 

iespējamību. Šajā ziņā referente stingri iesaka kompetentajai uzraudzības iestādei, šajā 

gadījumā ECB, pirms noregulējuma darbības sākšanas sniegt attiecīgu paziņojumu. 

Lai gan oficiāli par noregulējuma procesu lems Komisija, pirms šāda lēmuma vienmēr 

jābūt noregulējuma valdes ieteikumam.

 VNM ticamības labad īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai Valdes daudzajās izpildsesijās 

pieņemtie lēmumi būtu saskanīgi un samērīgi. Klātesošās Eiropas iestādes nodrošina 

ne tikai to, lai pienācīgi tiktu ņemtas vērā noregulējuma darbības ietekmes īpatnības 

konkrētā valstī, bet arī to, lai šie atzinumi neapdraudētu VNM saskanīgumu un 

taisnīgumu. 

 VNM būs jāsaskaras ar sarežģītām problēmām, kas tieši skar sabiedrības intereses. Ir 

obligāti jānodrošina demokrātiskā leģitimitāte un pārskatatbildība, jo īpaši attiecībā uz 

Eiropas Parlamentu un pieņemamiem lēmumiem saistībā ar Vienotās noregulējuma 
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valdes izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka atlases (un atcelšanas) procedūru. 

Vienotās noregulējuma valdes izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka iecelšanai 

jābūt pārredzamai, tajā nepārprotami iesaistot Eiropas Parlamentu. Atklātajā atlases 

procedūrā ir jāņem vērā virkne pamatprincipu, tostarp kompetence, neatkarība un 

dzimumu līdzsvara principa ievērošana.

 Banku savienības atsevišķo elementu ciešā mijiedarbība nosaka to, ka īpaša vērība ir 

jāpievērš tās atsevišķo instrumentu spēkā stāšanās grafikam. Šajā regulā noteiktā 

VNM stāšanās spēkā 2015. gada 1. janvārī norāda uz to, ka drīzumā būs vajadzīgi arī 

citi ļoti svarīgi noregulējuma sistēmas elementi, jo īpaši rekapitalizācijas kārtības 

pieņemšana.

 Vienotā tirgus saglabāšanai turpmāk būs jāsaskaņo noregulējuma procedūras, ko 

piemēro Eiropas Savienības iestādēm dalībvalstīs, kuras iesaistītas banku savienībā, ar 

tām, ko piemēro iestādēm dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās šai savienībai. Tātad 

„vienots regulējums” paredz, ka jābūt pilnīgai saderībai starp Sanācijas un 

noregulējuma direktīvu (SND) un šajā regulā iekļautajām procedūrām. Tā kā Padomes 

un Eiropas Parlamenta sarunas par SND joprojām turpinās, referente nolēma ar 

metodiku saistītu iemeslu dēļ šajā regulā negrozīt pantus, kas saistīti ar SND, kamēr 

nav zināmi SND sarunu turpmākie rezultāti.


