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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0503),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija 
iesniedz Parlamentam priekšlikumu (C7-0167/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas, 
Budžeta komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

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

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu
iestādi

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko izveido Eiropas uzraudzības iestādi 
(vērstpapīriem un tirgiem)
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(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 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 integrēto finanšu tirgu 
uzraudzībā (sk. J. García-Margallo y 
Marfil ziņojumu par Komisijas 
paziņojumu par finanšu tirgu sistēmas 
īstenošanu: Rīcības plāns (2000. gads)1, I. 
van den Burg ziņojumu par konsultatīvās 
pārraudzības noteikumiem Eiropas 
Savienībā (2002. gads)2, I. van den Burg 
ziņojumu par finanšu pakalpojumu 
politiku (2005.-2010. gads) — Baltā 
grāmata (2007. gads3) un I. van den Burg 
un Daniel Daianu ziņojumu ar 
ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy
procesa turpinājumu: uzraudzības 
struktūra nākotnē (2008. gads)4. Sk. arī P. 
Skinner ziņojumu par direktīvu 
„Maksātspēja II” (2009) un J. P. Gauzès 
ziņojumu par kredītvērtējuma aģentūrām 
(2009)).
________________
1 OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.
2 OV C 25E, 29.1.2004., 394. lpp.
3 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
4 OV C 9E, 15.1.2010., 48. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 2009. gada 25. februārī publicētajā 
ziņojumā, ko pēc Komisijas pieprasījuma 
sagatavoja Žaka de Larosjēra [Jacques de 
Larosière] vadītā augsta līmeņa speciālistu 
grupa, secināts, ka jāstiprina uzraudzības 
sistēmas pamatstruktūra, lai turpmāk 
mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku un 
smagumu, un ieteikts veikt tālejošas
Kopienas finanšu nozares struktūras 
reformas. Minētā speciālistu grupa arī 
secināja, ka būtu jāveido Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma, ko veidotu trīs 
Eiropas uzraudzības iestādes, proti, 
vērtspapīru nozarē, apdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozarē un banku nozarē, kā 
arī Eiropas Sistēmisko risku komiteja.

(2) 2009. gada 25. februārī publicētajā 
ziņojumā, ko pēc Komisijas pieprasījuma 
sagatavoja Žaka de Larosjēra [Jacques de 
Larosière] vadītā augsta līmeņa speciālistu 
grupa, secināts, ka jāstiprina uzraudzības 
sistēmas pamatstruktūra, lai turpmāk 
mazinātu iespējamo finanšu krīžu risku un 
smagumu, un ieteikts veikt Eiropas 
Savienības finanšu nozares struktūras 
reformas. Minētā speciālistu grupa arī 
secināja, ka būtu jāveido Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma, ko veidotu trīs 
Eiropas uzraudzības iestādes, proti, 
vērtspapīru nozarē, apdrošināšanas un 
fondēto pensiju nozarē un banku nozarē, kā 
arī Eiropas Sistēmisko risku komiteja. Šie 
ieteikumi ziņojumā ir klasificēti kā 
zemākā līmeņa pārmaiņas, ko eksperti 
uzskata par nepieciešamām, lai nākotnē 
izvairītos no līdzīgām krīzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija 2009. gada 4. marta 
paziņojumā „Impulsi Eiropas 
atveseļošanai” ierosināja izstrādāt tiesību 
akta projektu, ar ko izveido Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu un Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju, un 2009. gada 
27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu 
uzraudzība” sniedza plašāku informāciju 
par iespējamo šādas jaunas uzraudzības 

(3) Komisija 2009. gada 4. marta 
paziņojumā „Impulsi Eiropas 
atveseļošanai” ierosināja izstrādāt tiesību 
akta projektu, ar ko izveido Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu un Eiropas 
Sistēmisko risku komiteju, un 2009. gada 
27. maija paziņojumā „Eiropas finanšu 
uzraudzība” sniedza plašāku informāciju 
par iespējamo šādas jaunas uzraudzības 
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sistēmas struktūru. sistēmas struktūru. Ziņojumā nav iekļauti 
visi J. de Larosière ziņojuma ieteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu 
jāveido dalībvalstu un Kopienas
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos finanšu tirgu dalībnieku 
uzraudzības uzdevumus dalībvalstu 
kompetencē un attiecīgi pārrobežu grupu 
uzraudzībā piešķirot lielāko nozīmi 
uzraudzības iestāžu kolēģijām. Jāpanāk arī 
noteikumu par finanšu tirgu dalībniekiem 
un tirgiem labāka saskaņošana un 
konsekventa piemērošana Kopienā. 
Nepieciešams izveidot Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi, kā arī Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi 
un Eiropas Banku iestādi (Eiropas 
uzraudzības iestādes). 

(7) Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu 
jāveido dalībvalstu un Eiropas Savienības
uzraudzības iestāžu tīklam, atstājot 
parastos to finanšu tirgu dalībnieku, kuri 
nav nozīmīgi pārrobežu finanšu tirgus 
dalībnieki, uzraudzības uzdevumus 
dalībvalstu kompetencē. Būtu jāpanāk arī 
noteikumu par finanšu iestādēm un tirgiem 
labāka saskaņošana un konsekventa 
piemērošana Eiropas Savienībā. 
Nepieciešams izveidot Eiropas 
uzraudzības iestādi (bankas), kā arī 
Eiropas uzraudzības iestādi 
(apdrošināšana un fondētās pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestādi (vērtspapīri un 
tirgi), un Eiropas uzraudzības iestādi
(Apvienoto komiteju). 

(Iestāžu nosaukumi jāmaina visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas uzraudzības iestādēm jāaizstāj 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, kas 
izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2009/78/EK, Eiropas 

(8) Iestādei jāaizstāj Eiropas Banku 
uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
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Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu 2009/79/EK un 
Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, 
kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK, un jāuzņemas visi 
šo komiteju uzdevumi un pilnvaras. 
Nepieciešams skaidri noteikt katras 
iestādes darbības jomu, lai valstu 
uzraudzības iestādes un finanšu tirgu 
dalībnieki varētu noteikt, kuras iestādes 
kompetencē ir to darbības joma. 
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā 
institucionālus iemeslus vai EK līgumā 
noteiktos pienākumus, arī Komisijai 
jāiesaistās uzraudzības tīkla darbībā.

uzraudzītāju komiteja, kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu 2009/79/EK, un 
Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja, 
kas izveidota ar Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK, un jāuzņemas visi 
šo komiteju uzdevumi un pilnvaras. 
Nepieciešams skaidri noteikt katras 
iestādes darbības jomu, lai valstu 
uzraudzības iestādes un finanšu tirgu 
dalībnieki varētu noteikt, kuras iestādes 
kompetencē ir to darbības joma. 
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā 
institucionālus iemeslus vai EK līgumā 
noteiktos pienākumus, arī Komisijai 
jāiesaistās uzraudzības tīkla darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei
(turpmāk „Iestāde”) jāveic pasākumi 
nolūkā uzlabot iekšējā tirgus darbību, jo 
īpaši nodrošinot augstu, efektīvu un 
atbilstīgu regulēšanas un uzraudzības 
līmeni, ņemot vērā visu dalībvalstu 
dažādās intereses, aizsargāt ieguldītājus, 
nodrošināt finanšu tirgu integritāti, 
efektivitāti un pienācīgu darbību, aizsargāt
finanšu sistēmas stabilitāti un stiprināt
starptautiskās uzraudzības koordināciju ar 
mērķi sniegt labumu ekonomikai kopumā, 
tostarp finanšu tirgu dalībniekiem un citām 
ieinteresētājām personām, patērētājiem un 
darba ņēmējiem. Tās uzdevumos ietilpst 
uzraudzības konverģences veicināšana un 
ES iestāžu konsultēšana par vērtspapīriem 
un tirgu regulēšanu un uzraudzību, kā arī 
korporatīvās pārvaldības un finanšu 
pārskatu jautājumi. Lai Iestāde spētu 

(9) Iestādei jāveic pasākumi nolūkā 
uzlabot iekšējā tirgus darbību, jo īpaši 
nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
regulēšanas un uzraudzības līmeni, ņemot 
vērā visu dalībvalstu dažādās intereses, lai 
izvairītos no regulējuma arbitrāžas un 
nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus,  aizsargātu ieguldītājus, 
nodrošinātu finanšu tirgu integritāti, 
efektivitāti un pienācīgu darbību, 
aizsargātu finanšu sistēmas stabilitāti un 
stiprinātu starptautiskās uzraudzības 
koordināciju ar mērķi sniegt labumu 
ekonomikai kopumā, tostarp finanšu tirgu 
dalībniekiem un citām ieinteresētājām 
personām, patērētājiem un darba 
ņēmējiem. Tās uzdevumos ietilpst 
uzraudzības konverģences veicināšana un 
ES iestāžu konsultēšana par vērtspapīriem 
un tirgu regulēšanu un uzraudzību, kā arī 
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sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un 
lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir 
Kopienas iestāde ar juridiskas personas 
statusu, un tai jānodrošina juridiska, 
administratīva un finansiāla neatkarība.

korporatīvās pārvaldības un finanšu 
pārskatu jautājumi. Lai Iestāde spētu 
sasniegt savus mērķus, ir nepieciešami un 
lietderīgi nodrošināt, ka Iestāde ir Eiropas 
Savienības iestāde ar juridiskas personas 
statusu, un tai jānodrošina juridiska, 
administratīva un finansiāla neatkarība.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 
2. maija spriedumā lietā C-217/04, 
Apvienotā Karaliste pret Eiropas 
Parlamentu un Padomi, atzina, ka EK 
līguma 95. pants par pasākumu 
paredzēšanu, lai tuvinātu tiesību aktus, kuri 
attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un 
darbību, ir atbilstīgs juridiskais pamats, lai 
paredzētu tādas „Kopienas iestādes 
izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt 
ieguldījumu saskaņošanas procesa 
īstenošanā”, ja šādai iestādei uzticētie 
uzdevumi ir cieši saistīti ar to tiesību aktu 
priekšmetu, ar kuriem tiek tuvināti 
dalībvalstu tiesību akti. Iestādes mērķis un 
uzdevumi — palīdzēt kompetentajām 
valstu uzraudzības iestādēm konsekventi 
interpretēt un piemērot Kopienas
noteikumus un veicināt finanšu integrācijas 
nodrošināšanai nepieciešamo finanšu 
stabilitāti — ir cieši saistīti ar Kopienas
acquis communautaire noteiktajiem 
mērķiem attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
iekšējo tirgu. Tādējādi Iestāde jāveido, 
pamatojoties uz EK līguma 95. pantu.

(10) Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 
2. maija spriedumā lietā C-217/04 
(Apvienotā Karaliste pret Eiropas 
Parlamentu un Padomi), atzina, ka EK 
līguma 95. pants par pasākumu 
paredzēšanu, lai tuvinātu tiesību aktus, kuri 
attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību 
(tagad Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 114. pants), ir atbilstīgs juridiskais 
pamats, lai paredzētu tādas „Kopienas 
iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir 
sniegt ieguldījumu saskaņošanas procesa 
īstenošanā”, ja šādai iestādei uzticētie 
uzdevumi ir cieši saistīti ar to tiesību aktu 
priekšmetu, ar kuriem tiek tuvināti 
dalībvalstu tiesību akti. Iestādes mērķis un 
uzdevumi — palīdzēt valstu uzraudzības 
iestādēm konsekventi interpretēt un 
piemērot Eiropas Savienības noteikumus 
un veicināt finanšu integrācijas 
nodrošināšanai nepieciešamo finanšu 
stabilitāti — ir cieši saistīti ar Eiropas 
Savienības acquis noteiktajiem mērķiem 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu iekšējo 
tirgu. Tādējādi Iestāde jāveido, 
pamatojoties uz Līguma 114. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lietā Nr. C-217/04 Apvienotā 
Karaliste pret Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Savienības Padomi Eiropas 
Kopienu Tiesa nosprieda, ka: „nekas EKL 
95. panta tekstā neliek secināt, ka 
Kopienas likumdevēja uz šā panta pamata 
pieņemtajiem pasākumiem attiecībā uz to 
adresātiem būtu jāaprobežojas tikai ar 
dalībvalstīm. Faktiski varētu izrādīties 
nepieciešams — saskaņā ar minētā 
likumdevēja veiktu analīzi — paredzēt 
kādas Kopienas iestādes izveidošanu, 
kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu 
saskaņošanas procesa realizācijā, 
gadījumos, kad uz minēto normu balstīto 
aktu īstenošanai ir atbilstošāka 
neobligātu, papildinošu un pārraudzības 
pasākumu pieņemšana.”1 Saskaņā ar EK 
Līguma 95. pantu (tagad Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114. pantu) 
pieņemtie pasākumi var būt direktīvu vai 
regulu formā. Piemēram, Eiropas Tīklu 
un informācijas drošības aģentūra tika 
izveidota ar Regulu EK Nr. 460/2004, un 
arī Iestāde tiks izveidota ar regulu. 
1 2006. gada 2. maija spriedums, 44. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu (14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
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instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Kopienas tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Tehnisko 
standartu projekti jāpieņem Komisijai. 
Tajos tiktu veikti grozījumi, ja, piemēram, 
tehnisko standartu projekts būtu 
nesaderīgs ar Kopienas tiesību aktiem, 
tajā nebūtu ievērots proporcionalitātes 
princips vai arī tas būtu pretrunā ar 
finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus 
pamatprincipiem, kā noteikts Kopienas 
acquis finanšu pakalpojumu tiesību aktu 
jomā. Lai nodrošinātu šo standartu 
optimālu un savlaicīgu pieņemšanu, 
nepieciešams noteikt termiņu Komisijas 
lēmuma pieņemšanai par to 
apstiprināšanu.

instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Eiropas Savienības tiesību 
aktos noteiktajās jomās, kas neietver 
politikas izvēles. Komisijai jābūt 
pilnvarām saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantā 
minēto procedūru pieņemt deleģētos 
aktus, kuri attiecas uz finanšu 
pakalpojumu tehniskajiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā noteiktais tehnisko 
standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 
pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Kopienas tiesību aktos. 
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 

(15) Komisijai šie tehnisko standartu 
projekti ir jāapstiprina, lai nodrošinātu 
tiem saistošu juridisko spēku. Tajos veiks
grozījumus, ja, piemēram, tie būs 
nesaderīgi ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, tajos nebūs ievērots 
proporcionalitātes princips vai arī tie būs 
pretrunā finanšu pakalpojumu iekšējā 
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standarti, neietver politikas lēmumus, un 
to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, 
ka tiek pilnībā izmantotas valstu 
uzraudzības iestāžu specializētās 
zināšanas.

tirgus pamatprincipiem, kā noteikts 
Eiropas Savienības acquis finanšu 
pakalpojumu jomā. Lai nodrošinātu šo 
standartu optimālu un savlaicīgu 
pieņemšanu, nepieciešams noteikt 
termiņu Komisijas lēmuma pieņemšanai 
par to apstiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par Kopienas tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums norādīt šādu 
pamatnostādņu un ieteikumu neizpildes 
iemeslus.

(16) Jomās, uz kurām neattiecas tehniskie 
standarti, Iestādei jāpiešķir pilnvaras izdot 
nesaistošas pamatnostādnes un ieteikumus 
par ES tiesību aktu piemērošanu. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un veicinātu 
valstu uzraudzības iestāžu atbilstību šīm 
pamatnostādnēm un ieteikumiem, valstu 
iestādēm jānosaka pienākums publiskot
šādu pamatnostādņu un ieteikumu 
neizpildes iemeslus, lai tirgus 
dalībniekiem pilnībā nodrošinātu 
pārredzamību. Jomās, uz kurām tehniskie 
standarti neattiecas, Iestādei ir jāievieš un 
jāizplata labākā prakse.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ja valsts iestāde neievēro ieteikumu, 
Komisijai jāpiešķir pilnvaras adresēt 
lēmumu attiecīgajai valsts uzraudzības 

(19) Ja valsts iestāde nav ievērojusi 
ieteikumu Iestādes noteiktajā termiņā, 
Iestādei būtu jāspēj nekavējoties adresēt 
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iestādei, lai nodrošinātu atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem, paredzot tiešas 
tiesiskās sekas, uz kurām var atsaukties 
dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var 
īstenot saskaņā ar EK līguma 226. pantu. 

lēmumu attiecīgajai valsts uzraudzības 
iestādei, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, paredzot tiešas 
tiesiskās sekas, uz kurām var atsaukties 
dalībvalstu tiesās un iestādēs un kuras var 
īstenot saskaņā ar Līguma 258. pantu. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Kopienā, ir 
nepieciešama tūlītēja un saskaņota rīcība 
Kopienas līmenī. Tāpēc Iestādei jāpiešķir 
tiesības pieprasīt valstu uzraudzības 
iestādēm veikt īpašus pasākumus, lai 
novērstu ārkārtas situāciju. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās 
Kopienas tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

(21) Ja pastāv būtiski apdraudējumi finanšu 
tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai 
finanšu sistēmas stabilitātei Eiropas 
Savienībā, ir nepieciešama tūlītēja un 
saskaņota rīcība Eiropas Savienības līmenī. 
Tāpēc Iestādei jāpiešķir tiesības pieprasīt 
valstu uzraudzības iestādēm veikt īpašus 
pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju. 
Ārkārtas situācijā ir jāizveido Eiropas 
Sistēmisko risku komiteja. Tā kā ārkārtas 
situācijas noteikšana ir saistīta ar augstu 
piesardzības līmeni, šīs pilnvaras jāuztic 
Komisijai. Lai nodrošinātu efektīvu rīcību 
ārkārtas situācijā, kad kompetentās valstu 
uzraudzības iestādes neveic pasākumus, 
Iestādei jāpiešķir pilnvaras kā galējo 
risinājumu izmantot iespēju pieņemt 
finanšu tirgu dalībniekiem adresētus 
lēmumus tiem tieši piemērojamās Eiropas 
Savienības tiesību aktu darbības jomās 
nolūkā mazināt krīzes sekas un atjaunot 
uzticību tirgiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Krīze ir parādījusi lielākos 
trūkumus pastāvošajā pieejā pārrobežu 
finanšu iestāžu uzraudzībai, īpaši 
attiecībā uz lielākajām un sarežģītākajām 
iestādēm, kuru bankrots var ietekmēt visu 
sistēmu. Šo trūkumu iemesls ir dažādās 
finanšu iestāžu darbības jomas un 
uzraudzības iestāžu darbība. Finanšu 
iestādes darbojas tirgū, kuram nav 
robežu, bet uzraudzības iestādēm katru 
dienu jāpārbauda, vai viņu jurisdikcija 
nebeidzas uz valsts robežas.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Šo asimetriju ir mēģināts novērst ar 
sadarbības mehānismu palīdzību, taču 
pierādījies, ka ar tiem vien nepietiek.  Kā 
norādīts 2009. gada martā publicētajā 
J. A. Turner pārskatā, „pašreizējie 
pasākumi, kuros apvienotas nozaru 
atļauju tiesības, uzraudzība savā valstī un 
noguldījumu apdrošināšana konkrētā 
valstī, nav pietiekami stabils pamats 
Eiropas pārrobežu privātklientu banku 
darbības regulācijai un uzraudzībai 
nākotnē1”.
____________
1 101. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
22.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) Šai problēmai ir tikai divi iespējamie 
risinājumi: piešķirt lielākas pilnvaras 
uzņēmējas valsts uzraudzības iestādēm vai 
radīt patiesu alternatīvu tām Eiropas 
iestādes veidolā. J. A. Turner pārskatā 
teikts arī, ka: „stabilākai uzraudzības 
kārtībai nepieciešams vai nu palielināt 
dalībvalstu pilnvaras, kas radītu mazāk 
atvērtu vienoto tirgu, vai arī panākt 
lielāku Eiropas integrāciju”.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22d) Risinājums dalībvalstu līmenī 
paredz, ka uzņēmējvalsts var atteikt 
vietējām filiālēm tiesības darboties, 
piespiest ārvalstu iestādes darboties tikai 
ar meitasuzņēmu starpniecību, nevis 
veidojot filiāles, un pārraudzīt to banku 
kapitālu un likviditāti, kuras darbojas 
attiecīgajā valstī, taču šādas pieejas 
rezultātā palielinātos protekcionisms.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
22.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22e) Risinājums Eiropas līmenī saistīts 
ar to pārrobežu finanšu iestāžu, kuras nav 
ES līmeņa iestādes, uzraudzības iestāžu 
kolēģiju lomas pastiprināšanu un ES 
līmeņa pārrobežu finanšu iestāžu 
uzraudzības pilnvaru piešķiršanu Eiropas 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uzraudzības iestāžu kolēģijām ir liela 
nozīme efektīvas, konstruktīvas un 
konsekventas pārrobežu finanšu tirgu 
dalībnieku uzraudzības nodrošināšanā. 
Iestādei jānodrošina neierobežotas 
līdzdalības tiesības uzraudzības iestāžu 
kolēģijās ar nolūku racionalizēt kolēģiju 
darbību un informācijas apmaiņas procesu 
kolēģijās un veicināt kolēģiju konverģenci 
un konsekvenci attiecībā uz Kopienas
tiesību aktu piemērošanu. 

(23) Uzraudzības iestāžu kolēģijām ir liela 
nozīme efektīvas, konstruktīvas un 
konsekventas pārrobežu finanšu tirgu 
dalībnieku uzraudzības nodrošināšanā. 
Iestādei jānodrošina neierobežotas 
līdzdalības tiesības uzraudzības iestāžu 
kolēģijās ar nolūku racionalizēt kolēģiju 
darbību un informācijas apmaiņas procesu 
kolēģijās un veicināt kolēģiju konverģenci 
un konsekvenci attiecībā uz Eiropas 
Savienības tiesību aktu piemērošanu. 
Iestādei jābūt arī iespējai darboties kā 
vadītājai uzraudzības iestāžu kolēģijā, 
īpaši kolēģijās, kas uzrauga nozīmīgākās 
pārrobežu finanšu iestādes, kuras 
darbojas Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) ES iestāžu pārraudzībai jābūt 
Eiropas uzraudzības iestādes (vērtspapīri 
un tirgi) kompetencē, un tā darbojas ar 
dalībvalstu uzraudzības iestāžu 
starpniecību. Līdz ar to dalībvalstu 
uzraudzības iestādēm jādarbojas kā 
Iestādes aģentiem un tiem ir saistošas 
Iestādes instrukcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas 
valsts uzraudzības iestādes vietā. 
Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka 
uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības 
iestādei, kura vislabāk spēj īstenot 

(24) Uzdevumu un pienākumu deleģēšana 
var būt lietderīgs instruments uzraudzības 
iestāžu tīkla darbībā, lai samazinātu 
uzraudzības pienākumu dublēšanos, 
veicinātu sadarbību un tādējādi 
racionalizētu uzraudzības procesu, kā arī 
mazinātu finanšu iestādēm radīto slogu. 
Tāpēc regulai jānosaka skaidrs pamats 
šādai deleģēšanai. Uzdevumu deleģēšana 
nozīmē to, ka uzdevumus atbildīgās 
iestādes vietā veic cita uzraudzības iestāde, 
bet deleģējošā iestāde joprojām ir atbildīga 
par uzraudzības lēmumiem. Deleģējot 
pienākumus, valsts uzraudzības iestāde —
iestāde, kurai pienākums deleģēts —
patstāvīgi var pieņemt lēmumus attiecībā 
uz noteiktiem uzraudzības aspektiem citas 
valsts uzraudzības iestādes vietā. 
Deleģēšana jāveic saskaņā ar principu, ka 
uzraudzības pienākumu uzdod uzraudzības 
iestādei, kura vislabāk spēj īstenot 
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pasākumus attiecīgajā gadījumā. 
Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, 
piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem 
ietaupījumiem, konsekvences 
nodrošināšanu grupu uzraudzībā un 
optimālu valstu uzraudzības iestāžu
tehnisko zināšanu izmantošanu. 
Attiecīgajos Kopienas tiesību aktos var 
plašāk noteikt pienākumu pārdales 
principus, pamatojoties uz nolīgumu. 
Iestādei, izmantojot visus iespējamos 
līdzekļus, jāveicina deleģēšanas nolīgumu 
slēgšana starp valstu uzraudzības iestādēm. 
Iestāde iepriekš jāinformē par 
paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai 
tā attiecīgā gadījumā varētu sniegt 
atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu 
nolīgumu publicēšana, lai visām 
iesaistītajām personām nodrošinātu 
savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem.

pasākumus attiecīgajā gadījumā. 
Pienākumu pārdale var būt nepieciešama, 
piemēram, tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
apjomradītiem vai diversifikācijas radītiem
ietaupījumiem, konsekvences 
nodrošināšanu grupu uzraudzībā un 
optimālu valstu uzraudzības iestāžu 
tehnisko zināšanu izmantošanu. 
Attiecīgajos ES tiesību aktos var plašāk 
noteikt pienākumu pārdales principus, 
pamatojoties uz nolīgumu. Iestādei, 
izmantojot visus iespējamos līdzekļus, 
jāveicina un jāuzrauga deleģēšanas 
nolīgumu slēgšana starp valstu uzraudzības 
iestādēm. Iestāde iepriekš jāinformē par 
paredzētajiem deleģēšanas nolīgumiem, lai 
tā attiecīgā gadījumā varētu sniegt 
atzinumu. Iestādei jāveic centralizēta šādu 
nolīgumu publicēšana, lai visām 
iesaistītajām personām nodrošinātu 
savlaicīgu, pārredzamu un viegli pieejamu 
informāciju par nolīgumiem. Iestādei ir 
jāapzina un jāizplata labākā prakse 
deleģēšanas un deleģēšanas nolīgumu 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un 
lietderīgs paņēmiens konsekvences 
veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu 
tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā 
metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz 
šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno. 
Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne 
tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet 
arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt 
augstus uzraudzības rezultātus, kā arī 
kompetento iestāžu neatkarībai.

(26) Salīdzinoša novērtēšana ir efektīvs un 
lietderīgs paņēmiens konsekvences 
veicināšanai finanšu uzraudzības iestāžu 
tīklā. Tāpēc Iestādei jāizstrādā
metodoloģiski pamatprincipi attiecībā uz 
šādu novērtēšanu, un regulāri tā jāīsteno. 
Veicot novērtēšanu, uzmanība jāpievērš ne 
tikai uzraudzības prakses konverģencei, bet 
arī uzraudzības iestāžu spējai sasniegt 
augstus uzraudzības rezultātus, kā arī 
kompetento iestāžu neatkarībai. 



PE438.409v01-00 20/76 PR\803317LV.doc

LV

Salīdzinošās novērtēšanas rezultāti ir 
jāpublisko, kā arī jāapzina un jāpublisko 
labākā prakse.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti 
uzraudzības pasākumi Kopienā, jo īpaši 
situācijās, kad nelabvēlīgi notikumi var 
apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu darbību 
un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti 
Kopienā. Ņemot vērā Iestādei piešķirtās 
pilnvaras veikt pasākumus ārkārtas 
situācijās, tai jāuztic arī vispārējas 
koordinēšanas funkcija Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmā. Veicot pasākumus, 
Iestādei jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai 
tiktu nodrošināta vienmērīga visas būtiskās 
informācijas plūsma starp kompetentajām 
iestādēm.

(27) Iestādei aktīvi jāveicina saskaņoti 
uzraudzības pasākumi Eiropas Savienībā, 
jo īpaši nolūkā nodrošināt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu 
sistēmas stabilitāti Eiropas Savienībā. 
Ņemot vērā Iestādei piešķirtās pilnvaras 
veikt pasākumus ārkārtas situācijās, tai 
jāuztic arī vispārējas koordinēšanas 
funkcija. Veicot pasākumus, Iestādei 
jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu 
nodrošināta vienmērīga visas būtiskās 
informācijas plūsma starp kompetentajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir 
savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie 
riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, 
kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. 
Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi 
notikumi savā kompetences jomā un, ja 
nepieciešams, regulāri vai īpašos 

(28) Lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, ir 
savlaicīgi jānosaka tendences, iespējamie 
riski un apdraudējumi mikrouzraudzības, 
kā arī starpvalstu un starpnozaru līmenī. 
Iestādei jāuzrauga un jānovērtē šādi 
notikumi savā kompetences jomā un, ja 
nepieciešams, regulāri vai īpašos 
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gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, 
Padome, Komisija, citas Eiropas 
uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja. Iestādei jāveic arī Kopienas
līmeņa spriedzes pārbaužu koordinēšana, 
lai novērtētu finanšu tirgu dalībnieku 
noturību pret nelabvēlīgiem notikumiem 
tirgū, nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes.

gadījumos jāinformē Eiropas Parlaments, 
Padome, Komisija, citas Eiropas 
uzraudzības iestādes un Eiropas Sistēmisko 
risku komiteja. Iestādei jāierosina un 
jāveic arī Eiropas Savienības līmeņa 
spriedzes pārbaužu koordinēšana, lai 
novērtētu finanšu iestāžu noturību pret 
nelabvēlīgiem notikumiem tirgū, 
nodrošinot, lai attiecībā uz šādām 
pārbaudēm valstu līmenī tiktu piemērotas 
pēc iespējas konsekventākas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmi, Iestādei jāveicina
dialogs un sadarbība ar uzraudzības 
iestādēm ārpus Kopienas. Tā pilnībā ņem 
vērā Eiropas iestāžu pašreizējos 
uzdevumus un nozīmi attiecībās ar 
iestādēm ārpus Kopienas un 
starptautiskos forumos.

(29) Ņemot vērā finanšu pakalpojumu 
globalizāciju un starptautisko standartu 
pieaugošo nozīmi, Iestādei jāpārstāv 
Eiropas Savienība dialogā un sadarbībā ar 
uzraudzības iestādēm ārpus Eiropas 
Savienības. 

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir 
būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas darbību un tās 

(32) Cieša sadarbība starp Iestādi un 
Eiropas Sistēmisko risku komiteju ir 
būtiska, lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas darbību un tās 
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brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei 
jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa 
ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju. 
Informācija par konkrētiem uzņēmumiem 
būtu sniedzama tikai pēc pamatota 
pieprasījuma. Pēc Iestādei vai valsts 
uzraudzības iestādei adresētu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas brīdinājumu vai 
ieteikumu saņemšanas, Iestādei jāveic 
tūlītējas darbības un jānodrošina 
turpmākie pasākumi.

brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Iestādei 
jānodrošina būtiskas informācijas apmaiņa 
ar Eiropas Sistēmisko risku komiteju. 
Informācija par konkrētiem uzņēmumiem 
būtu sniedzama tikai pēc pamatota 
pieprasījuma. Pēc Iestādei vai valsts 
uzraudzības iestādei adresētu Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas brīdinājumu vai 
ieteikumu saņemšanas Iestādei attiecīgā 
gadījumā jānodrošina turpmākie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Attiecīgā gadījumā Iestādei 
jāapspriežas ar ieinteresētajām personām 
par tehniskiem standartiem, 
pamatnostādnēm un ieteikumiem un 
jānodrošina tām pienācīga iespēja sniegt 
komentārus par ierosinātajiem 
pasākumiem. Efektivitātes nodrošināšanas 
nolūkā jāizveido vērtspapīru un tirgu 
nozares ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus (tostarp pēc vajadzības 
institucionālos ieguldītājus un citas finanšu 
iestādes, kas pašas izmanto finanšu 
pakalpojumus), to darbiniekus, patērētājus 
un citus privātos finanšu pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

(33) Iestādei jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām par tehniskiem 
standartiem, pamatnostādnēm un 
ieteikumiem un jānodrošina tām pienācīga 
iespēja sniegt komentārus par 
ierosinātajiem pasākumiem. Pirms 
tehnisko standartu, pamatnostādņu un 
ieteikumu projektu pieņemšanas Iestādei 
jāveic to ietekmes novērtējums.
Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā 
jāizveido vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupa, kas 
proporcionāli pārstāvētu Eiropas 
Savienības finanšu tirgu dalībniekus 
(tostarp pēc vajadzības institucionālos 
ieguldītājus un citas finanšu iestādes, kas 
pašas izmanto finanšu pakalpojumus), to 
darbiniekus, akadēmiķus, patērētājus un 
citus privātos finanšu pakalpojumu 
lietotājus, tostarp MVU. Vērtspapīru un 
tirgu nozares ieinteresēto personu grupai 
aktīvi jāsadarbojas ar citu finanšu 
pakalpojumu lietotāju grupām, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
pārvarēšanas laikā, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu tirgu 
dalībnieku stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
tirgu dalībnieka stabilitāti, nedrīkst skart 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido 
mehānisms, kas nodrošinātu iespēju 
dalībvalstīm izmantot šo aizsargpasākumu 
un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma 
pieņemšanai. Ņemot vērā dalībvalstu 
īpašos pienākumus šajā sakarā, ir lietderīgi 
uzdot šo uzdevumu Padomei.

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību, 
lai nodrošinātu saskaņotu krīzes 
pārvaldību un saglabātu finanšu stabilitāti
krīzes situācijās, jo īpaši attiecībā uz 
atsevišķu grūtībās nonākušu finanšu tirgu 
dalībnieku stabilizēšanu un atveseļošanu. 
Iestādes īstenotie pasākumi ārkārtas vai 
izšķiršanas situācijās, kas ietekmē finanšu 
tirgu dalībnieka stabilitāti, nedrīkst skart 
dalībvalstu fiskālos pienākumus. Jāizveido 
mehānisms, kas nodrošinātu iespēju 
dalībvalstīm izmantot šo aizsargpasākumu 
un iesniegt jautājumu Padomei lēmuma 
pieņemšanai. Ņemot vērā dalībvalstu 
īpašos pienākumus šajā sakarā, ir lietderīgi 
uzdot šo uzdevumu Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Neskarot dalībvalstu konkrētos 
pienākumus krīzes situācijās, ir 
pašsaprotams, ka, ja attiecīgā dalībvalsts 
vēlas izmantot iepriekš minēto 
aizsargpasākumu, par to vienlaikus ar 
Iestādi ir jāinformē arī Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija. Turklāt 
dalībvalstij ir jānorāda iemesli, kādēļ tā 
vēlas izmantot aizsargpasākumu. Iestādei 
sadarbībā ar Komisiju ir jānosaka 



PE438.409v01-00 24/76 PR\803317LV.doc

LV

turpmākie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Iestādes galvenajai lēmējinstitūcijai ir 
jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās 
dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu 
vadītāji un kuru vada Iestādes 
priekšsēdētājs. Novērotāju statusā 
jāpiedalās Komisijas, Eiropas Sistēmisko 
risku komitejas un pārējo divu Eiropas
uzraudzības iestāžu pārstāvjiem. 
Uzraudzības padomes locekļiem jābūt 
neatkarīgiem un jārīkojas tikai Kopienas
interesēs. Attiecībā uz vispārīgām 
darbībām, tostarp darbībām, kas ir saistītas 
ar tehnisko standartu, pamatnostādņu un 
ieteikumu pieņemšanu, kā arī budžeta 
pasākumiem, ir atbilstoši piemērot 
EK līguma noteikumus par kvalificētu 
vairākumu, bet pārējo lēmumu 
pieņemšanai nepieciešams vienkāršs balsu 
vairākums. Lietas saistībā ar strīdiem starp 
valstu uzraudzības iestādēm jāizskata 
komisijai ar ierobežotām funkcijām.

(36) Iestādes galvenajai lēmējinstitūcijai ir 
jābūt Uzraudzības padomei, kurā piedalās 
dalībvalstu attiecīgo kompetento iestāžu 
vadītāji un kuru vada Iestādes 
priekšsēdētājs. Novērotāju statusā 
jāpiedalās Komisijas, Eiropas Sistēmisko 
risku komitejas, Eiropas uzraudzības 
iestādes (apdrošināšana un pensijas) un 
Eiropas uzraudzības iestādes (bankas)
pārstāvjiem. Uzraudzības padomes 
locekļiem jābūt neatkarīgiem un jārīkojas 
tikai Eiropas Savienības interesēs. 
Attiecībā uz vispārīgām darbībām, tostarp 
darbībām, kas ir saistītas ar tehnisko 
standartu, pamatnostādņu un ieteikumu 
pieņemšanu, kā arī budžeta pasākumiem, ir 
atbilstoši piemērot Līguma 16. panta
noteikumus par kvalificētu vairākumu, bet 
pārējo lēmumu pieņemšanai nepieciešams 
vienkāršs balsu vairākums. Lietas saistībā 
ar strīdiem starp valstu uzraudzības 
iestādēm jāizskata komisijai ar 
ierobežotām funkcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iestāde darbojas arī jomās, kuras 
reglamentē 2. punktā minētie tiesību akti, 
tostarp strādā ar jautājumiem, kas saistīti 
ar akcionāru tiesībām, uzņēmumu vadību, 
revīziju un finanšu pārskatiem, ja šāda 
Iestādes darbība ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu efektīvu un konsekventu 
2. punktā minēto tiesību aktu 
piemērošanu. Iestāde veic arī 
nepieciešamos pasākumus saistībā ar 
pārņemšanas piedāvājumiem, klīringu un 
norēķiniem, kā arī derivātu jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši EK līguma 226. pantā
noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem.

3. Šīs regulas noteikumi neskar Komisijas 
pilnvaras, jo īpaši Līguma 258. pantā
noteiktās pilnvaras nodrošināt atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) iekšējā 
tirgus darbības uzlabošanu, jo īpaši 

4. Iestādes mērķis ir veicināt: i) 
ii) apdrošinājuma ņēmēju un citu saņēmēju 
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nodrošinot augstu, efektīvu un atbilstīgu 
uzraudzības regulēšanas un uzraudzības 
līmeni; ii) ieguldītāju aizsardzību, iii) 
finanšu tirgu integritātes, efektivitātes un 
pienācīgas darbības nodrošināšanu; iv) 
ffinanšu sistēmas stabilitātes aizsardzību; 
un v) starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas uzlabošanu. Šajā sakarā 
Iestāde sekmē konsekventu, efektīvu un 
konstruktīvu iepriekš tekstā 1. panta 
2. punktā minēto Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, veicinot uzraudzības 
konverģenci un sniedzot atzinumus Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.

aizsardzību; iii) finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
nodrošināšanu; iv) finanšu sistēmas 
stabilitātes aizsargāšanu; v) starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas uzlabošanu un 
vi) regulējuma arbitrāžas novēršanu un 
līdzvērtīgu konkurences apstākļu 
radīšanu. Šajā sakarā Iestāde sekmē 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
iepriekš tekstā 1. panta 2. punktā minēto 
ES tiesību aktu piemērošanu, veicinot 
uzraudzības konverģenci un sniedzot 
atzinumus Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”), 
kas darbojas kā uzraudzības iestāžu tīkls, 
kā plašāk noteikts 39. pantā.

5. Iestāde ir daļa no Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas (turpmāk „EFUS”), 
kurā ietilpst:

a) Eiropas Sistēmisko risku komiteja;
b) Eiropas uzraudzības iestāde (bankas), 
kas izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. …/…[EBI]; 
c) Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), kas 
izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. …/…[EAFPI]; 
d) Iestāde; 
e) Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja, kas minēta Regulas (ES) 
Nr. …/… [EBI], Regulas Nr. …/… 
[EVTI] un Regulas Nr. …/.. [EAFPI] 
40. pantā;
f) dalībvalstu iestādes saskaņā ar Regulas 
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(ES) Nr. …/2009 [EVTI] 1. panta 
2. punktā, Regulas (ES) 
Nr. …/… [EAFPI] 1. panta 2. punktā un 
ar Regulas (ES) Nr. …/2009 [EBI]  
1. panta 2. punktā noteikto.
EFUS darbojas kā uzraudzības iestāžu 
tīkls, kā plašāk noteikts 39. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
sadarbojas ar Eiropas Sistēmisko risku 
komiteju (turpmāk „ESRK”) atbilstoši šīs 
regulas 21. panta noteikumiem.

6. Ņemot vērā īstenas sadarbības principu 
saskaņā ar ES līguma 4. panta 3. punktu, 
EFUS puses sadarbojas, ievērojot uzticību 
un savstarpēju cieņu, jo īpaši nodrošinot 
atbilstīgas un uzticamas informācijas 
plūsmu savā starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes atrašanās vieta ir Parīze. Iestādes atrašanās vieta ir [...].

Or. en
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) veicināt Eiropas Savienības tiesību aktu 
konsekventu piemērošanu, jo īpaši veidojot 
kopēju uzraudzības kultūru, nodrošinot 
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
konsekventu, efektīvu un konstruktīvu 
piemērošanu, novēršot regulējuma 
arbitrāžu, veicot starpnieka funkciju un 
izšķirot strīdus starp kompetentajām 
iestādēm, nodrošinot uzraudzības iestāžu 
kolēģiju konsekventu darbību un cita 
starpā veicot pasākumus ārkārtas 
situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sekmēt ieguldītāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nodrošināt reģistrēto tirgus dalībnieku 
datubāzi atbilstīgi Iestādes kompetences 
jomai, un ja to paredz šīs regulas 1. panta 
2. punktā minētie tiesību akti — centrālā 
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līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vākt vajadzīgo informāciju par tirgus 
dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) aizliegt tirdzniecību ar atsevišķiem 
produktiem vai atsevišķus darījumu 
veidus, lai izvairītos no kaitējuma tādās 
jomās kā investoru aizsardzība, finanšu 
tirgu pienācīga darbība un integritāte vai 
visas Eiropas Savienības finanšu sistēmas 
vai tās daļas stabilitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 

Šim nolūkam Iestādei tiek piešķirtas 
atbilstīgas izmeklēšanas un tiesību 
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piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. 

piemērošanas pilnvaras, kā noteikts 
attiecīgos tiesību aktos, kā arī tiesības 
iekasēt maksu. Iestāde vai izmantot 
kompetento iestāžu infrastruktūru un 
pilnvaras, lai īstenotu ekskluzīvas 
uzraudzības pilnvaras un veiktu 
izmeklēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iestāde īsteno jebkādas savas 
ekskluzīvas kredītvērtējuma aģentūru 
uzraudzības pilnvaras atbilstīgi Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1060/2009 par kredītreitingu 
aģentūrām1.
1 OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
jomās, kas īpaši noteiktas 1. panta 
2. punktā minētajos tiesību aktos. Iestāde 
iesniedz izstrādāto standartu projektu 
Komisijai apstiprināšanai.

1. Iestāde var izstrādāt tehniskos 
standartus, lai pilnveidotu un grozītu 
nebūtiskus 1. panta 2. punktā minēto 
tiesību aktu elementus. Tehniskie 
standarti neattiecas uz stratēģiskiem 
lēmumiem un to saturu ierobežo parastā 
likumdošana, uz ko tie ir balstīti. 

Or. en
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Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms standartu projekta iesniegšanas 
Komisijai Iestāde, ja nepieciešams,
organizē tehnisko standartu atklātu 
sabiedrisko apspriešanu un izvērtē 
iespējamās saistītās izmaksas un 
ieguvumus.

2. Pirms tehnisko standartu pieņemšanas 
Iestāde organizē atklātu to sabiedrisko 
apspriešanu un  izvērtē iespējamās saistītās 
izmaksas un ieguvumus. Iestāde arī prasa 
atzinumu vai konsultāciju 22. pantā 
minētajai Banku nozares ieinteresēto 
personu grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iestāde apstiprināšanai Komisijā 
iesniedz standartu projektu, ko vienlaikus 
iesniedz arī Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu. Komisija var pagarināt 
šo termiņu par vienu mēnesi. Ņemot vērā 

4. Trīs mēnešu laikā pēc standartu projekta 
saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par 
standartu projekta apstiprināšanu,
neapstiprināšanu vai grozīšanu. Komisija 
var pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi. 
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Kopienas intereses, Komisija var 
apstiprināt standartu projektu daļēji vai ar 
grozījumiem. 

Komisija informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par tās pieņemtajiem lēmumiem, 
minot iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem standartus, izmantojot
regulas vai lēmumus, ko publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. Saskaņā ar 7.a līdz 7.d pantā 
minētajiem noteikumiem Komisija pieņem 
deleģētos aktus, kuru mērķis ir ieviest šā 
panta 1. punktā minētos standartus. Šos 
aktus pieņem kā regulas vai lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Deleģēšana

1. Šīs regulas 7. pantā minēto tehnisko 
standartu pieņemšanas pilnvaras piešķir 
Komisijai uz nenoteiktu laiku. 
2. Līdzko Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 7.b un 
7.c panta nosacījumus.
4. Gada ziņojumā Iestāde norāda, kuras 
valstu iestādes neievēro tehniskos 
standartus.
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Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Regulas 7. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par 
pilnvaru atsaukšanu, pietiekamu laiku 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to 
informē otru iestādi un Komisiju, norādot, 
kuras deleģētās pilnvaras var tikt 
atsauktas un minot iespējamos 
atsaukšanas iemeslus.
3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo tās 
iemeslus un izbeidz šajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. 
Lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem
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1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu četru 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.
2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret deleģēto aktu nav 
paudusi, to publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā 
šajā izdevumā minētajā datumā. 
Pirms šā laikposma beigām, kā arī 
izņēmuma un pienācīgi pamatotos 
gadījumos gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome var informēt Komisiju, ka šīs 
iestādes neplāno iebilst pret deleģētu aktu. 
Šādos gadījumos deleģēto aktu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 
un tas stājas spēkā šajā izdevumā 
minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda 
šādu iebildumu iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.d pants
Deleģēto aktu projektu neapstiprināšana 

vai grozīšana
1. Ja Komisija neapstiprina tehnisko 
standartu projektus vai izdara tajos 
grozījumus, Komisija šo lēmumu paziņo 
Iestādei, Eiropas Parlamentam un 
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Padomei, minot iemeslus. 
2. Eiropas Parlaments vai Padome mēnesi 
pirms atbildīgās Eiropas Parlamenta 
komitejas ad hoc sanāksmes var aicināt 
atbildīgo komisāru kopā ar Iestādes 
priekšsēdētāju darīt zināmu savu atšķirīgo 
viedokli. Mēnesi pirms ad hoc sanāksmes 
Padome var aicināt atbildīgo komisāru 
kopā ar Iestādes priekšsēdētāju darīt 
zināmu savu atšķirīgo viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iestāde organizē pamatnostādņu un 
ieteikumu atklātu sabiedrisku apspriešanu 
un izvērtē iespējamās saistītās izmaksas 
un ieguvumus. Iestāde arī prasa atzinumu 
vai konsultāciju 22. pantā minētajai 
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Vērstpapīru un tirgu ieinteresēto personu 
grupai.

Or. en

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1.b Divus mēnešus pirms pamatnostādņu 
vai ieteikumu izdošanas, katra 
kompetentā iestāde nolemj, vai tā plāno 
ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus. 
Ja tā neplāno tās ievērot, tā informē par 
to Iestādi, norādot iemeslus. Iestāde šos 
iemeslus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1.c Gada ziņojumā Iestāde norāda, kuras 
dalībvalstu iestādes nav ievērojušas 
Iestādes izdotās pamatnostādnes un 
ieteikumus, un ieskicē, kā tā plāno 
nodrošināt, ka turpmāk tās ievēros 
Iestādes pamatnostādnes un ieteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 58

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 tirgu 
dalībnieks 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,
tostarp saskaņā ar 7. pantu izveidotos 
tehniskos standartus, jo īpaši nenodrošina 
to, ka finanšu tirgu dalībnieks ievēro 
minētajos tiesību aktos noteiktās prasības, 
Iestādei ir tiesības izmantot šā panta 2., 3. 
un 6. punktā noteiktās pilnvaras. 

Or. en

Grozījums Nr. 59

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, Eiropas Parlamenta, Komisijas, 
Padomes vai Vērtspapīru un tirgu nozares 
ieinteresēto personu grupas locekļu
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. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja viena mēneša laikā pēc Iestādes 4. Ja šā panta 3. punktā paredzētajā 
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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.

desmit dienu laikā pēc Iestādes ieteikuma 
saņemšanas kompetentā iestāde 
nenodrošina atbilstību Eiropas Savienības
tiesību aktiem, Iestāde pieņem lēmumu, 
pieprasot kompetentajai iestādei veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 62

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
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Grozījums Nr. 63

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

Grozījums Nr. 64

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

Grozījums Nr. 65

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

6. Neskarot 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, 
gadījumos, Iestāde saskaņā ar 1. panta 
2. punktu pieņem atsevišķu kādam finanšu 
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attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu tirgu dalībniekiem, Iestāde var 
pieņemt atsevišķu kādam finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

tirgu dalībniekam adresētu lēmumu, 
pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai tas izpildītu pienākumus saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lēmuma adresāts atsakās ievērot 
Eiropas Savienības tiesību aktus vai 
specifisku Iestādes lēmumu, Iestāde var 
sākt tiesvedību dalībvalstu tiesās, tostarp 
iesniegt pagaidu atvieglojumu 
pieprasījumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 69

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, investoru aizsardzību vai 
Eiropas Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitāti, ESRK pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Iestādes, Eiropas 
Parlamenta, Padomes vai Komisijas
pieprasījuma var izdot brīdinājumu, ar 
kuru, šīs regulas vajadzībām nosakot 
pasludina ārkārtas situāciju, lai ļautu 
Iestādei bez papildu prasībām pieņemt 
atsevišķus 3. punktā minētos lēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz ESRK izdevusi riska 
brīdinājumu, tā vienlaikus paziņo par to 
Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai un Iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 71

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 
tirgu dalībnieki un kompetentās iestādes 
izpilda minētajos tiesību aktos noteiktās 
prasības.

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

Or. en

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 3. Neskarot Komisijas pilnvaras saskaņā ar 
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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 tirgu dalībniekiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu kādam 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem, 
tostarp attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

Līguma 258. pantu, ja kompetentā iestāde 
nepilda Iestādes lēmumu, saskaņā ar
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgajām 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

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lēmuma adresāts atsakās ievērot 
Eiropas Savienības tiesību aktus vai 
specifisku Iestādes lēmumu, Iestāde var 
sākt tiesvedību dalībvalstu tiesās, tostarp 
iesniegt pagaidu atvieglojumu 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ESRK regulāri un pēc Eiropas 
Parlamenta vai Iestādes pieprasījuma 
pārskata 1. punktā minēto lēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Gada ziņojumā Iestāde norāda 
atsevišķos lēmumus, ko saskaņā ar 3. un 
4. punktu tā adresējusi dalībvalstu 
iestādēm un finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 76

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 savas iniciatīvas 
vai pēc vienas vai vairāku iesaistīto 
kompetento iestāžu pieprasījuma uzņemas 
vadošo lomu, palīdzot iestādēm panākt 
vienošanos saskaņā ar 2. līdz 4. punktā
noteikto procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu 
samierināšanas termiņu, ņemot vērā 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktos attiecīgos laikposmus un 
jautājuma sarežģītību un steidzamību. 

2. Iestāde nosaka kompetento iestāžu 
samierināšanas termiņu, ņemot vērā 
1. panta 2. punktā minētajos tiesību aktos 
noteiktos attiecīgos laikposmus un 
jautājuma sarežģītību un steidzamību. Šajā 
posmā Iestāde darbojas kā vidutājs.

Or. en

Grozījums Nr. 78

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 saskaņā ar 
29. panta 1. punkta otro daļu pieņem
lēmumu, lai novērstu nesaprašanos un 
pieprasītu tām izšķirt strīdus saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem tā, lai tie 
būtu saistoši attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm. 

Or. en

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Neskarot Līguma 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi 
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lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
tirgu dalībnieka atbilstību prasībām, kas 
tam ir tieši piemērojamas, pamatojoties uz 
1. panta 2. punktā noteiktajiem tiesību 
aktiem, Iestāde var pieņemt atsevišķu 
finanšu tirgu dalībniekam adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu. 

nenodrošina finanšu tirgu dalībnieka 
atbilstību prasībām, kas tam ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā noteiktajiem tiesību aktiem, 
Iestāde pieņem atsevišķu finanšu tirgu 
dalībniekam adresētu lēmumu, pieprasot 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai tas 
izpildītu pienākumus saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja lēmuma adresāts atsakās ievērot 
Eiropas Savienības tiesību aktus vai 
specifisku Iestādes lēmumu, Iestāde var 
sākt tiesvedību dalībvalstu tiesās, tostarp 
iesniegt pagaidu atvieglojumu 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 4. punktu pieņemtie 
lēmumi ir noteicošie attiecībā uz valstu 
uzraudzības iestāžu iepriekš pieņemtiem 
lēmumiem par to pašu jautājumu.
Jebkādi valstu uzraudzības iestāžu veiktie 
pasākumi saistībā ar jautājumiem, uz 
kuriem attiecas saskaņā ar 3. vai 4. 
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punktu pieņemtie lēmumi, atbilst šiem 
lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Gada ziņojumā Iestāde norāda, kādi 
strīdi starp kompetentajām iestādēm 
bijuši, kādi izlīgumi panākti un kādi 
lēmumi pieņemti, lai šādus strīdus 
atrisinātu.

Or. en

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Strīdu izšķiršana starp dažādu nozaru 

kompetentajām iestādēm
Eiropas uzraudzības iestāde (apvienotā 
komiteja) saskaņā ar 11. pantu risina 
nesaskaņas, kas var rasties starp 
kompetentajām iestādēm, kuras rīkojas 
saskaņā ar 42. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 84

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 Iestāde piedalās 
uzraudzības iestāžu kolēģiju darbā. 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. 85

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
ES mēroga finanšu iestāžu uzraudzība

1. Lai uzraudzītu ES mēroga finanšu 
iestādes, kas darbojas Eiropas Savienībā, 
Iestāde darbojas kā galvenā kompetentā 
iestāde. Tā darbojas ar dalībvalstu 
kompetento iestāžu starpniecību, kuras 
darbojas kā deleģējošās iestādes.
2. Komisija saskaņā ar 7.a un 7.d pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai definētu ES 
mēroga finanšu iestāžu īpašības. Šie akti 
ir lēmuma formā un tajos iekļauj to 
iestāžu sarakstu, kuras uzskata par ES 
mēroga finanšu iestādēm, kas darbojas 
Eiropas Savienībā.
3. Lai finanšu iestādi par tādu atzītu, 
jāņem vērā vismaz šādi kritēriji: tirgus 
daļa tajās dalībvalstīs, kurās finanšu 
iestāde aktīvi darbojas, kopējais aktīvu 
apjoms, tirgus daļa ar visiem ES aktīviem 
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un ES vai ārpus ES bāzētie faktiskie 
īpašnieki. 
Ja šāda finanšu iestāde darbojas vairākās 
nozarēs, Eiropas uzraudzības iestāde 
(apvienotā komiteja) nolemj, kura no 
Iestādes daļām darbojas kā galvenā 
kompetentā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Pārrobežu finanšu iestāžu uzraudzība

1. Lai nodrošinātu ES mēroga finanšu 
iestāžu līdzatbildību, aizsargātu Eiropas 
noguldītāju intereses un samazinātu 
nodokļu maksātāju izdevumus 
sistēmiskajā finanšu krīzē, izveido Eiropas 
Finanšu aizsardzības fondu (Fonds). 
Fonda uzdevums ir palīdzēt grūtībās 
nonākušām ES iestādēm, ja tās var 
apdraudēt Eiropas vienotā finanšu tirgus 
finansiālo stabilitāti. Fonda darbību 
finansē no šo iestāžu iemaksām. Tās var 
aizstāt līdzīgas iemaksas, ko maksā 
dalībvalstu fondiem.
2. Ja krīzes atrisināšanai nepietiek ar 
uzkrātajiem resursiem no tirgus 
dalībnieku 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 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem.
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3. Ja ārkārtējos izņēmuma gadījumos un 
saistībā ar sistēmisku krīzi viena vai 
vairākas iestādes vairs nespēj darboties un 
ar pieejamajiem resursiem nepietiek, 
problēmas skartās dalībvalstis risinās 
situāciju saskaņā ar šādiem kritērijiem: 
krīzes ekonomiskā ietekme uz skartajām 
dalībvalstīm un skarto iestāžu depozīti, 
aktīvi un šo ienākumu plūsmu sadale. 
4. ES iestādēm dalība Fondā aizstāj 
dalību pastāvošajās dalībvalstu shēmās. 
Fondu vada Valde, ko uz pieciem gadiem 
ieceļ Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi). Valdes locekļus 
ievēlē no dalībvalstu iestāžu darbinieku 
vidus. Fonds izveido arī Konsultatīvo 
padomi, kurā apvienotas finanšu iestādes, 
kas iesaistījušās Fondā.

Or. en

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tā neslēdz nekādus divpusējus 
līgumus par deleģēšanu iestādēm, kas 
saskaņā ar 12.a pantu atzītas par 
nozīmīgām pārrobežu finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sekmē kvalitatīvu un vienotu 
uzraudzības standartu, tostarp ziņojumu 

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

Or. en

Grozījums Nr. 89

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 atbilstīgi 8. pantam izveidot 
pamatnostādnes, sniegt ieteikumus 
iesaistītajām kompetentajām iestādēm un 
pieņemt kompetentajām iestādēm adresētu 
lēmumu vai tehnisko standartu projektu 
saskaņā ar 7. līdz 7.d pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde veicina saskaņotu Kopienas rīcību, 
cita starpā:

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

Or. en

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iestāde pārstāv Eiropas Savienību 
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visos starptautiskajos forumos, kas veltīti 
ar 1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem reglamentēto iestāžu darbības 
regulācijai un uzraudzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestāde veido attiecības ar uzraudzības 
iestādēm no trešām valstīm. Tā var slēgt 
administratīvus nolīgumus ar 
starptautiskām organizācijām un trešo 
valstu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par 
līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo 
valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem.

1.a Iestāde palīdz sagatavot lēmumus par 
līdzvērtības jautājumiem attiecībā uz trešo 
valstu uzraudzības režīmiem saskaņā ar 
1. panta 2. punktā minētajiem tiesību 
aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 7.a līdz 7.d punktu, lai veiktu šā panta 
otrajā daļā minētos līdzvērtības 
novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Gada pārskatā Iestāde iekļauj 
administratīvos pasākumus un tiem 
līdzvērtīgus lēmumus, par kuriem panākta 
vienošanās ar starptautiskām 
organizācijām vai trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
sadarbojas ar ESRK.

1. Iestāde sadarbojas ar ESRK.

Or. en
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Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
21. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
Iestāde maksimāli ņem vērā ESRK 
brīdinājumus un ieteikumus.

6. Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
Iestāde ņem vērā ESRK brīdinājumus un 
ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Kopienas finanšu 
tirgu dalībniekus, to darbiniekus, kā arī 
patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus.

2. Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupā ir 30 locekļi, kuri 
proporcionāli pārstāv Eiropas Savienības
finanšu tirgu dalībniekus, to darbiniekus, 
kā arī patērētājus, ieguldītājus un finanšu 
pakalpojumu lietotājus. Ne mazāk kā 5 no 
locekļiem ir neatkarīgi augsta līmeņa 
akadēmiķi. Tirgus dalībniekus pārstāvošo 
locekļu skaits nepārsniedz 10.

Or. en

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 103

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 
97/9/EK, 1. punkta b) apakšpunktā 
minētajam Uzraudzības padomes loceklim 

svītrots
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attiecīgā gadījumā var pievienoties 
pārstāvis no attiecīgajām struktūrām, kas 
pārvalda ieguldījumu kompensācijas 
sistēmas katrā dalībvalstī; šim pārstāvim 
nav balsstiesību. 

Or. en

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šīs regulas 11. panta nolūkā 
Uzraudzības padome sasauc neatkarīgu 
darba grupu, lai atvieglotu strīda objektīvu 
risināšanu, un to veido priekšsēdētājs un 
divi padomes biedri, kas nav to kompetento 
iestāžu pārstāvji, kuras ir iesaistītas strīdā
un kurām šajā konfliktā nav nekādu 
interešu.

Or. en

Grozījums Nr. 107

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes 
locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas 
neatkarīgi un objektīvi Kopienas interesēs 
un nelūdz, un nepieņem Kopienas iestāžu 
vai struktūru, dalībvalsts valdības vai citas 
valsts vai privātas struktūras norādījumus.

Veicot šajā regulā noteiktos uzdevumus, 
priekšsēdētājs un Uzraudzības padomes 
locekļi, kuriem ir balsstiesības, rīkojas 
neatkarīgi un objektīvi Eiropas Savienības
interesēs kopumā un nelūdz, un nepieņem 
Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru, 
dalībvalsts valdības vai citas valsts vai 
privātas struktūras norādījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 108

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, Eiropas Savienības iestādes 
un citas valsts vai privātas iestādes 
necenšas ietekmēt Uzraudzības padomes 
locekļus to viņu pienākumu pildīšanā, kas 
saistīti ar Iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 109

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 205. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

1. Saskaņā ar ES Līguma 16. pantu
Uzraudzības padome rīkojas, pamatojoties 
uz tās locekļu kvalificētu balsu vairākumu, 
attiecībā uz 7. un 8. pantā minētajiem 
tiesību aktiem un visiem VI nodaļas 
ietvaros pieņemtajiem pasākumiem un 
lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 110

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valdi veido priekšsēdētājs, Komisijas 
pārstāvis un četri locekļi, kas ievēlēti no 
Uzraudzības padomes. 

1. Valdi veido seši locekļi: priekšsēdētājs, 
Komisijas pārstāvji un četri locekļi, kurus 
no savu balsstiesīgo locekļu vidus 
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ievēlējusi Uzraudzības padome. 

Or. en

Grozījums Nr. 111

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katram loceklim, izņemot priekšsēdētāju,
ir vietnieks, kas var aizvietot valdes 
locekli, ja konkrētā persona nevar ierasties. 

Katram loceklim ir vietnieks, kas var 
aizvietot valdes locekli, ja konkrētā 
persona nevar ierasties. Priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlē saskaņā ar 33. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes lēmumus pieņem, pamatojoties 
uz klātesošo locekļu balsu vairākumu. 
Katram loceklim ir viena balss. 

2. Valdes lēmumus pieņem, pamatojoties 
uz klātesošo Uzraudzības padomes 
ievēlēto locekļu balsu vairākumu. Katram 
no šiem locekļiem ir viena balss. 

Or. en

Grozījums Nr. 113

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
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Neatkarība
Valdes locekļi rīkojas neatkarīgi un 
objektīvi Kopienas interesēs, nelūdzot un 
nepieņemot Kopienas iestāžu vai 
struktūru, dalībvalsts valdības vai citas 
valsts vai privātas struktūras 
norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 114

Regulas priekšlikums
32. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Saskaņā ar 44. panta 3. punktu un 
44. panta 5. punktu valde ieceļ un atbrīvo 
no amata Apelācijas padomes locekļus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu tirgu dalībniekiem un tirgu un 
pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

2. Priekšsēdētāju saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru, ko organizē un pārrauga 
Komisija, ieceļ valde, pamatojoties uz 
nopelniem, prasmēm, zināšanām par 
finanšu tirgu dalībniekiem un tirgu un 
pieredzi attiecībā uz finanšu pārvaldību un 
regulējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 116

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
sarakstu ar trim labākajiem 
izraudzītajiem kandidātiem. Pēc šo 
kandidātu uzklausīšanas Eiropas 
Parlaments no viņu vidus izraugās vienu 
kandidātu. Šādi izraudzīto kandidātu 
apstiprina Uzraudzības padome.

Or. en

Grozījums Nr. 117

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka 
neviens no izraudzītajiem kandidātiem 
pietiekami neatbilst pirmajā daļā 
izvirzītajām prasībām, atklāto atlases 
procedūru sāk no jauna.

Or. en

Grozījums Nr. 118

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Uzraudzības 
padomes izvēlēto kandidātu apstiprina 
Eiropas Parlaments.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 119

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā.

Vēl Uzraudzības padome no savu locekļu 
vidus ievēl vietnieku, kas veic 
priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes 
laikā. Vietnieks nav Uzraudzības padomes 
loceklis.

Or. en

Grozījums Nr. 120

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, Eiropas Savienības iestādes 
un jebkādas citas valsts vai privātas 
iestādes necenšas ietekmēt priekšsēdētāju 
viņa pienākumu pildīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 121

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments var arī uzaicināt 
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku regulāri 
sniegt ziņojumu kompetentajai komitejai 
un atbildēt uz šīs komitejas locekļu
uzdotajiem jautājumiem, pilnībā 
respektējot viņa neatkarību.

1. Priekšsēdētājs uzstājas ar ziņojumu 
Eiropas Parlamentā un atbild uz visiem tā 
deputātu uzdotajiem jautājumiem.



PR\803317LV.doc 63/76 PE438.409v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 122

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments var uzaicināt 
priekšsēdētāju iesniegt pārskatu par viņa 
pienākumu izpildi. 

2. Eiropas Parlaments var uzaicināt 
priekšsēdētāju pēc pieprasījuma un vismaz 
15 dienas pirms 1. punktā minētā 
paziņojuma sniegšanas iesniegt Eiropas 
Parlamentam pārskatu par viņa pienākumu 
izpildi. 

Or. en

Grozījums Nr. 123

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu tirgu dalībniekiem 
un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu un vadības 
pieredzi.

2. Izpilddirektoru saskaņā ar atklātu atlases 
procedūru, ko organizē un pārrauga 
Komisija, un pēc Eiropas Parlamenta 
apstiprinājuma ieceļ Uzraudzības padome, 
pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, 
zināšanām par finanšu tirgu dalībniekiem 
un tirgu un pieredzi attiecībā uz finanšu 
pārvaldību un regulējumu un vadības 
pieredzi.

Or. en
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Grozījums Nr. 124

Regulas priekšlikums
37. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, ES iestādes un jebkādas citas 
valsts vai privātas iestādes necenšas 
ietekmēt izpildirektoru viņa pienākumu 
pildīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 125

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas ar Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādi un Eiropas Banku 
iestādi un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci.

2. Apvienotajai komitejai ir foruma 
funkcijas, kurā Iestāde regulāri un cieši 
sadarbojas visos Eiropas uzraudzības 
iestādes pīlāros un nodrošina starpnozaru 
konsekvenci, jo īpaši attiecībā uz:

- finanšu konglomerātiem;
- grāmatvedību un revīziju;
- mikrouzraudzības rezultātā izstrādātu 
finanšu stabilitātes analīzi;
- privātiem ieguldījumu projektiem  un
- pasākumiem cīņai pret nelikumīgu 
iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 126

Regulas priekšlikums
40.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40.a pants
Uzraudzība

1. Apvienotā komiteja pilda savus 
konsolidētās uzraudzības uzdevumus 
attiecībā uz visiem finanšu tirgus 
dalībniekiem un galvenajiem finanšu 
tirgus dalībniekiem saskaņā ar 
12.a pantu.
2. Apvienotā komiteja finansē šīs 
uzraudzības darbības, iekasējot maksu no 
katra tirgus dalībnieka, ko tā uzrauga, 
balstoties uz dalībnieka likvidācijas risku.

Or. en

Grozījums Nr. 127

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apvienoto komiteju veido priekšsēdētājs 
un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs, un 
Eiropas Banku iestādes priekšsēdētājs, kā 
arī, vajadzības gadījumā, saskaņā ar 
43. pantu izveidotās apakškomitejas 
priekšsēdētājs. 

1. Apvienoto komiteju veido Eiropas
uzraudzības iestāžu priekšsēdētāji, kā arī, 
vajadzības gadījumā, saskaņā ar 43. pantu 
izveidotās apakškomitejas priekšsēdētājs. 

Or. en
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Grozījums Nr. 128

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izpilddirektoru, Komisiju un ESRK 
aicina piedalīties Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotās komitejas, kā arī 
43. pantā minēto apakškomiteju sanāksmēs 
kā novērotājus.

2. Izpilddirektoru un Komisijas un ESRK 
pārstāvi aicina piedalīties Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas, 
kā arī 43. pantā minēto apakškomiteju 
sanāksmēs kā novērotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Regulas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Sastāvs

1. Apelācijas padome ir apvienota Eiropas 
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas 
un fondēto pensiju iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes struktūra.
2. Apelācijas padomi veido seši locekļi un 
seši vietnieki, kas ir personas ar 
atbilstīgām zināšanām un pieredzi, 
izņemot kompetento iestāžu vai citu valsts 
vai Kopienas iestāžu pašreizējo personālu, 
kas ir iesaistīts iestādes darbībās.
Apelācijas padome ieceļ savu 
priekšsēdētāju.
Apelācijas padomes lēmumus pieņem 
atbilstīgi vairākuma principam, savācot 
vismaz četras no sešu locekļu balsīm.
Apelācijas padomi sasauc priekšsēdētājs 
pēc nepieciešamības.
3. Divus Apelācijas padomes locekļus un 
divus vietniekus ieceļ iestādes valde no 
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Komisijas piedāvātiem atlasītiem 
kandidātiem pēc tam, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts 
publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc 
konsultēšanās ar Uzraudzības padomi. 
Pārējos locekļus ieceļ saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. …/... [EAFPI] un Regulu (EK) 
Nr. …/… [EBI]. 
4. Apelācijas padomes locekļu pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi. Šo termiņu var 
pagarināt vienu reizi.
5. Apelācijas padomes locekli, kuru 
iecēlusi Iestādes valde, nevar atbrīvot no 
amata pilnvaru termiņa laikā, ja vien nav 
pierādīta viņa vaina nopietnos 
pārkāpumos, un valde pieņem šādu 
lēmumu pēc konsultēšanās ar 
Uzraudzības padomi.
6. Iestāde, Eiropas banku iestāde un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestāde nodrošina atbilstīgu 
darbības un sekretariāta atbalstu 
Apelācijas padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 130

Regulas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
Neatkarība un objektivitāte

1. Apelācijas padomes locekļi ir 
neatkarīgi, pieņemot lēmumus. Viņiem 
nav saistošu norādījumu. Viņi nedrīkst 
veikt citus pienākumus Iestādē, tās valdē 
vai Uzraudzības padomē. 
2. Apelācijas padomes locekļi nedrīkst 
piedalīties apelācijas procedūrā, ja viņi ir 
personīgi ieinteresēti tajā vai arī ir 
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iepriekš pārstāvējuši vienu no procedūrā 
iesaistītajām pusēm, vai ir piedalījušies tā 
lēmuma pieņemšanā, par kuru iesniegta 
apelācija.
3. Ja viena no 1. un 2. punktā minēto 
iemeslu vai jebkura cita iemesla dēļ 
Apelācijas padomes loceklis uzskata, ka 
cits loceklis nedrīkst piedalīties kādā 
apelācijas procedūrā, šis loceklis attiecīgi 
informē par to Apelācijas padomi.
4. Jebkura apelācijas procedūrā iesaistītā 
puse drīkst iebilst pret kāda Apelācijas 
padomes locekļa dalību, atsaucoties uz 1. 
un 2. punktā norādīto pamatojumu, vai 
arī ja ir aizdomas par neobjektivitāti. 
Iebilduma pamatā nedrīkst būt locekļu 
tautība, kā arī nav pieņemams, ja, 
apzinoties iebilduma iemeslu, apelācijas 
procedūrā iesaistītā puse ir veikusi 
procesuālu darbību, kas nav iebildumu 
izteikšana pret Apelācijas padomes 
sastāvu.
5. Apelācijas padome pieņem lēmumu par 
to, kā rīkoties 1. un 2. punktā noteiktajos 
gadījumos bez attiecīgā locekļa 
līdzdalības. 
Lai pieņemtu šādu lēmumu, attiecīgo 
Apelācijas padomes locekli aizstāj ar viņa 
vietnieku, ja vien vietnieks neatrodas 
līdzīgā situācijā. Ja tā ir, priekšsēdētājs 
ieceļ aizvietotāju no pieejamo vietnieku 
vidus.
6. Apelācijas padomes locekļi apņemas 
rīkoties neatkarīgi un sabiedrības 
interesēs.
Šajā nolūkā viņi pieņem paziņojumu par 
saistībām un paziņojumu par interesēm, 
norādot tādu interešu neesību, kuras var 
uzskatīt par kaitējošām viņu neatkarībai, 
vai tiešu vai netiešu interešu neesību, 
kuras varētu uzskatīt par kaitējošām viņu 
neatkarībai. 
Šos paziņojumus katru gadu publicē 
rakstiski.



PR\803317LV.doc 69/76 PE438.409v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 131

Regulas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apelācijas padome pieņem lēmumu par 
apelāciju divu mēnešu laikā pēc apelācijas 
iesniegšanas.

Apvienotā komiteja pieņem lēmumu divu 
mēnešu laikā pēc apelācijas iesniegšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 132

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārsūdzētais lēmums ir šīs regulas 
darbības jomā, Iestādes priekšsēdētāju 
nepārbalso.

Or. en

Grozījums Nr. 133

Regulas priekšlikums
47. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības Pirmās instances tiesā un Eiropas 
Kopienu Tiesā

Prasības Vispārējā tiesā un Tiesā

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en
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Grozījums Nr. 134

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma 230. pantu prasību 
var iesniegt Pirmās instances tiesā vai 
Eiropas Kopienu Tiesā, apstrīdot 
Apelācijas padomes lēmumu, vai 
gadījumos, kad nav tiesību iesniegt 
apelāciju Apelācijas padomē, Iestādes 
pieņemtu lēmumu.

1. Saskaņā ar Līguma 263. pantu prasību 
var iesniegt Pirmās instances tiesā vai 
Eiropas Kopienu Tiesā, apstrīdot 
Apelācijas padomes lēmumu, vai 
gadījumos, kad nav tiesību iesniegt 
apelāciju Apelācijas padomē, Iestādes 
pieņemtu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 135

Regulas priekšlikums
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar Līguma 232. pantu
gadījumā, ja Iestādei ir pienākums rīkoties 
un tā nepieņem lēmumu, Pirmās instances 
tiesā vai Eiropas Kopienu Tiesā var uzsākt 
tiesvedību par bezdarbību.

2. Saskaņā ar Līguma 265. pantu
gadījumā, ja Iestādei ir pienākums rīkoties 
un tā nepieņem lēmumu, Pirmās instances 
tiesā vai Eiropas Kopienu Tiesā var uzsākt 
tiesvedību par bezdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 136

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valstu kompetento uzraudzības iestāžu 
obligātie maksājumi; 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 137

Regulas priekšlikums
48. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes izdevumi ietver vismaz 
personāla, atalgojuma, administratīvos, 
infrastruktūras un ekspluatācijas 
izdevumus. 

2. Iestādes izdevumi ietver vismaz 
personāla, atalgojuma, administratīvos, 
infrastruktūras, profesionālās apmācības
un ekspluatācijas izdevumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 138

Regulas priekšlikums
49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta 
provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko 
tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un 
subsīdijas summu, kas jāieskaita Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar 
Līguma 272. pantu.

3. Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta 
provizoriskajā projektā ieraksta tāmes, ko 
tā uzskata par vajadzīgām štata plānam, un 
subsīdijas summu, kas jāieskaita Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar 
Līguma 313. un 314. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 139

Regulas priekšlikums
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz Uzraudzības padomes un valdes 
locekļiem, izpilddirektoram un Iestādes 
personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu 
apstiprinātajām pagaidu amatpersonām, 
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 

1. Uz Uzraudzības padomes un valdes 
locekļiem, izpilddirektoram un Iestādes 
personāla locekļiem, tostarp dalībvalstu 
apstiprinātajām pagaidu amatpersonām, 
attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas 
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prasības saskaņā ar Līguma 287. pantu un 
attiecīgie atbilstīgie Kopienas tiesību aktu 
noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas 
beigām. 

prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu un 
attiecīgie atbilstīgie ES tiesību aktu 
noteikumi pat pēc pienākumu veikšanas 
beigām. 

Or. en

Grozījums Nr. 140

Regulas priekšlikums
58. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par lēmumiem, kurus Iestāde pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pantu, var iesniegt sūdzību tiesībsargam 
vai, ja nepieciešams, iesniegt prasību 
Eiropas Kopienu Tiesā pēc apelācijas 
iesniegšanas Apelācijas padomei saskaņā 
ar attiecīgi Līguma 195. un 230. pantā
ietvertajiem nosacījumiem.

3.  Par lēmumiem, kurus Iestāde pieņēmusi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pantu, var iesniegt sūdzību tiesībsargam 
vai, ja nepieciešams, iesniegt prasību 
Eiropas Kopienu Tiesā pēc apelācijas 
iesniegšanas Apelācijas padomei saskaņā 
ar attiecīgi Līguma 228. un 263. pantā
ietvertajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes darbā var piedalīties valstis, kas 
nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kas 
ir noslēgušas nolīgumus ar Kopienu, 
saskaņā ar kuriem tās ir pieņēmušas un 
piemēro Kopienas tiesību aktus Iestādes 
kompetences jomā saskaņā ar 1. panta 
2. punktu.

1. Iestādes darbā var piedalīties valstis, kas 
nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kas 
ir noslēgušas nolīgumus ar Eiropas 
Savienību, saskaņā ar kuriem tās ir 
pieņēmušas un piemēro Eiropas Savienības
tiesību aktus Iestādes kompetences jomā 
saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 142

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Slēdzot nolīgumus ar Eiropas 
Savienību, līdzdalība tajos Iestādes 
darbības aspektos, kuros tās ir tieši 
ieinteresētas, ir iespējama arī trešām 
valstīm, kas 2. panta 1. punktā minētajās 
Iestādes kompetenču jomās piemēro par 
līdzvērtīgiem atzītus tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 143

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbild par Iestādes 
administratīvo izveidi un sākotnējo 
administratīvo darbību, līdz Iestāde ir 
spējīga pati izpildīt savu budžetu.

1. Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komiteju, kas 
izveidota saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (3. līmeņa 
komiteja), atbild par Iestādes 
administratīvo izveidi un sākotnējo 
administratīvo darbību, līdz Iestāde ir 
spējīga pati izpildīt savu budžetu.

Or. en

Grozījums Nr. 144

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Trīs gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem Komisija publicē 

1. Triju gadu laikā pēc 67. panta 
otrajā punktā noteiktā datuma un pēc tam 
ik pēc trim gadiem Iestāde publicē 
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vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta 
Iestādes darbības un šajā regulā noteikto 
procedūru rezultātā.

vispārēju pārskatu par pieredzi, kas uzkrāta 
Iestādes darbības un šajā regulā noteikto 
procedūru rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 145

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Kopienā. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Vēl šajā pārskatā sniedz novērtējumu par 
normatīvajā un uzraudzības konverģencē 
panākto progresu krīzes pārvaldības un 
novēršanas jomā Eiropas Savienībā. Šajā 
pārskatā jānovērtē arī visas Eiropas 
uzraudzības iestāžu sistēmas efektivitāte 
un Iestādes finanšu vajadzības, ņemot 
vērā to, ka palielinās Iestādes pienākumi, 
pilnvaras un uzdevumi. Šā novērtējuma 
pamatā ir plašas konsultācijas, tostarp ar 
vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto 
personu grupu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Priekšvēsture

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 Eiropas līmenī, vienlaikus norādot uz 
būtiskām kļūdām Eiropas arvien plašāk integrēto finanšu tirgu uzraudzībā (šajā saistībā skatīt 
J. García-Margallo y Marfil ziņojumus par Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu sistēmas 
īstenošanu: Rīcības plāns (2000. gads)1, I. van den Burg ziņojums par konsultatīvās 
pārraudzības noteikumiem Eiropas Savienībā (2002. gads)2, I. van den Burg ziņojums par 
finanšu pakalpojumu politiku (2005.-2010. gads) — Baltā grāmata (2007. gads)3 un I. van den 
Burg un Daniel Daianu ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy procesa 
turpinājumu : uzraudzības struktūra nākotnē (2008. gads)4). Papildus tam atsevišķos tiesību 
aktos ir izklāstīti galvenie principi vai norādītas vispārējās tendences, kādai tad jābūt ES 
turpmākajai uzraudzības struktūrai (P. Skinner ziņojums par direktīvu „Maksātspēja II” 
(2009. gads); J. P. Gauès ziņojums par kredītvērtējuma aģentūru regulu (2009. gads)).

Eiropas Parlaments visos savos ziņojumos 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. 
Eiropas Parlaments atbalsta vienotas Eiropas Uzraudzības iestādes izveidi ES mēroga 
pārrobžu iestāžu uzraudzībai un Eiropas mehānisma ieviešanu, lai risinātu krīzes, kuras var 
skart minētās iestādes.

Eiropas Komisija nolēma aicināt 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 nāca klajā ar 
konkrētiem tiesību aktu priekšlikumiem, kuru mērķis ir:

– izveidot valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīklu, kas darbotos tandēmā ar jauno Eiropas 
Uzraudzības iestādi (EUI).  Šai iestādei būs trīs pīlāri.  Katrs pīlārs balstīs Eiropas 
uzraudzības komiteju51 darbību, t.i., viens pīlārs būs banku darbība (EUI (bankas)), otrs 

                                               
1 OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.
2  OV C 25E, 29.1.2004., 394. lpp.
3 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
4 OV C 9E, 15.1.2010., 48. lpp.
5 Šīs komitejas ir Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (EBUK), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzītāju komiteja (EAFPK) un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (EVRK).
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pīlārs — apdrošināšana un fondētās pensijas (EUI (apdrošināšana un fondētās pensijas)) un 
trešais pīlārs — vērtspapīru un tirgu iestāde (EUI (vērtspapīri un tirgi)), savukārt Eiropas 
Uzraudzības iestādes Apvienotā komiteja nodrošinās Eiropas finanšu tirgu atbilstīgu 
konsolidēto regulējumu un uzraudzību;

– izveidot Eiropas Sistēmisko risku komiteju (ESRK), lai uzraudzītu un novērtētu 
iespējamos finansiālās stabilitātes apdraudējumus, 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 pārvaldībai2.

Eiropas Kopienu Tiesa3 ir atzinusi, ka EK līguma 95. pants (tagad Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pants) par pasākumu pieņemšanu, lai tuvinātu tiesību aktus, kuri 
attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, ir atbilstīgs juridiskais pamats tam, lai paredzētu 
tādas „Kopienu iestādes izveidošanu, kuras uzdevums ir sniegt ieguldījumu saskaņošanas 
procesa īstenošanā”, ja šādai iestādei uzticētie uzdevumi ir cieši saistīti ar to tiesību aktu 
priekšmetu, ar kuriem tiek tuvināti dalībvalstu tiesību akti.

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. Otrajam priekšlikumam omnibus direktīvai vajadzētu sekot 
nākamo divu mēnešu laikā, lai pabeigtu šo darbu.

                                                                                                                                                  
1 Šīs komitejas ir Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (EBUK), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzītāju komiteja (EAFPK) un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (EVRK).
2 Jāņem vērā, ka šis paskaidrojuma raksts attiecas uz priekšlikumiem par EFUS izveidi, pārveidojot esošās 
Eiropas uzraudzības komitejas par EUI. Priekšlikms par ESRK izveidošanu ir iztirzāts citā paskaidrojuma rakstā.
3 Skatīt EKT spriedumu lietā C-217/04, 44. punkts.


