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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 direktīvai, ar ko izdara grozījumus 
Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 
2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas 
Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0576),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 44. pantu, 47. panta 2. punktu, 55. pantu un 
95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0251/2009),

– 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, 50. pantu, 
53. panta 1. punktu, 62. pantu 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 un 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā turpmāk izklāstītajā redakcijā;

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

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
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gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. 
Valstu līmeņa uzraudzības modeļi atpaliek 
no integrētās un savstarpēji saistītās 
realitātes, kas raksturīga Eiropas finanšu 
tirgiem, kuros daudzas finanšu sabiedrības 
darbojas starptautiskā mērogā un piedāvā 
finanšu pakalpojumus uzņēmējiem un 
patērētājiem. Krīze ir atklājusi, ka pastāv 
būtisks sadarbības, koordinācijas, 
Kopienas tiesību aktu piemērošanas 
konsekvences un uzticības trūkums starp 
valstu uzraudzības iestādēm.

gadījumiem, gan finanšu sistēmu kopumā. 
Valsts līmeņa uzraudzības modeļi atpaliek 
no integrētās un savstarpēji saistītās 
realitātes, kas raksturīga šodienas Eiropas 
finanšu tirgiem, kuros daudzi finanšu 
uzņēmumi darbojas starptautiskā mērogā. 
Krīze ir atklājusi, ka pastāv būtisks 
sadarbības, koordinācijas, Eiropas 
Savienības tiesību aktu piemērošanas 
konsekvences un uzticības trūkums starp 
valstu uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Jau ilgi pirms finanšu krīzes Eiropas 
Parlaments regulāri aicināja veicināt 
patiesi līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
visām iesaistītajām pusēm Eiropas līmenī, 
vienlaikus norādot uz būtiskiem 
trūkumiem ES īstenotajā arvien 
integrētāko finanšu tirgu uzraudzībā 
(2000. gada 13. aprīļa rezolūcija par 
Komisijas paziņojumu par finanšu tirgu 
sistēmas īstenošanu — rīcības plāns1, 
2002. gada 25. novembra rezolūcija par 
piesardzīgas uzraudzības noteikumiem 
Eiropas Savienībā2, 2007. gada 11. jūlija 
rezolūcija par finanšu pakalpojumu 
politiku laikposmā no 2005. līdz 
2010. gadam — Baltā grāmata3, 
2008. gada 23. septembra rezolūcija ar 
ieteikumiem Komisijai par riska 
ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla 
fondiem4, 2008. gada 9. oktobra rezolūcija 
ar ieteikumiem Komisijai par Lamfalussy 
procesa turpinājumu — uzraudzības 
struktūra nākotnē5, 2009. gada 22. aprīļa 
rezolūcija par grozīto priekšlikumu 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu 
un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II)6 un 2009. gada 
23. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par kredītvērtējuma aģentūrām7).
________________________________
1 OV C 40, 7.2.2001., 453. lpp.
2 OV C 25 E, 29.1.2004., 394. lpp.
3 OV C 175 E, 10.7.2008., xx. lpp.
4 OV C 8 E, 14.1.2010., 26. lpp.
5 OV C 9 E, 15.1.2010., 48. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0251.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Eiropas Finanšu uzraudzības 
sistēma spētu efektīvi darboties, ir 
vajadzīgas izmaiņas Kopienas tiesību aktos 
trīs jauno iestāžu darbības laukā. Šīs 
izmaiņas ietver Eiropas uzraudzības iestāžu 
atsevišķu pilnvaru darbības jomas 
noteikšanu, atsevišķu pilnvaru integrāciju
spēkā esošajos procesos, kas izveidoti ar 
attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem, un 
grozījumus, lai nodrošinātu nevainojamu 
un efektīvu darbību Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas kontekstā.

(6) Lai Eiropas Finanšu uzraudzības 
sistēma spētu efektīvi darboties, ir 
vajadzīgas izmaiņas Eiropas Savienības
tiesību aktos trīs jauno iestāžu darbības 
laukā. Šīs izmaiņas ietver Eiropas 
uzraudzības iestāžu atsevišķu pilnvaru 
darbības jomas noteikšanu, atsevišķu to 
pilnvaru integrāciju, kas paredzētas
Eiropas Savienības tiesību aktos, un 
grozījumus, lai nodrošinātu nevainojamu 
un efektīvu darbību Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēmas kontekstā.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Līdz ar trīs Eiropas uzraudzības iestāžu 
(EUI) izveidošanu jāizstrādā vienots 
saskaņotu noteikumu kopums, lai 
nodrošinātu to vienādu piemērošanu un 
tādējādi veicinātu iekšējā tirgus darbības 
efektivitāti. Regulās, ar ko izveido EFUS, 
noteikts, ka Eiropas uzraudzības iestādes 
var izstrādāt tehnisko standartu projektus 
attiecīgajos tiesību aktos īpaši noteiktās 
jomās, un šie standartu projekti 
iesniedzami Komisijai, lai tos pieņemtu ar 
regulām vai lēmumiem. Attiecīgajos 
tiesību aktos jānosaka jomas, kurās 
Eiropas uzraudzības iestādēm ir pilnvaras 
izstrādāt tehnisko standartu projektus.

(7) Līdz ar trīs Eiropas uzraudzības iestāžu 
(EUI) izveidošanu cita starpā būtu
jāizstrādā vienots noteikumu krājums, lai 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu un
vienādu piemērošanu un tādējādi veicinātu 
iekšējā tirgus darbības efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
noteikts, ka Eiropas uzraudzības iestādes 
var izstrādāt tehnisko standartu projektus 
attiecīgajos tiesību aktos īpaši noteiktās 
jomās, un šie standartu projekti 
iesniedzami Komisijai, lai tos saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. un 291. pantu pieņemtu ar 
deleģētajiem vai īstenošanas aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Attiecīgajos tiesību aktos būtu 
jānosaka jomas, kurās Eiropas 
uzraudzības iestādes ir pilnvarotas 
izstrādāt tehnisko standartu projektus un 
to pieņemšanas kārtību. Deleģēto aktu 
gadījumā attiecīgajos tiesību aktos ir 
jānosaka elementi, nosacījumi un 
specifikācijas, kā norādīts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantā, 
bet īstenošanas aktu gadījumā saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantu normas un vispārīgi principi 
attiecībā uz kontroles mehānismiem ir 
jānosaka iepriekš.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Jomas, kurās izstrādājami tehniskie 
standarti, jānosaka, pienācīgi līdzsvarojot 
nepieciešamību izveidot vienotu saskaņotu 
noteikumu kopumu un centienus bez 
vajadzības nesarežģīt regulējumu. 
Jāizraugās tikai tās jomas, kurās 
konsekventi tehniskie noteikumi 
ievērojami veicinās finanšu stabilitāti, 
noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un 
ieguldītāju aizsardzību, tirgus efektivitāti 
un integritāti un novērsīs konkurences 
traucējumus un regulatīvās patvaļas 
risku.

(8) Jomas, kurās izstrādājami tehniskie 
standarti, jānosaka, pienācīgi līdzsvarojot
nepieciešamību izveidot vienotu saskaņotu 
noteikumu kopumu un centienus bez 
vajadzības nesarežģīt regulējumu un 
piemērošanu. Jāizraugās tikai tās jomas, 
kurās konsekventi tehniskie noteikumi 
ievērojami un efektīvi veicinās attiecīgo 
tiesību aktu mērķu sasniegšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tehniskajos standartos ietveramajiem 
jautājumiem jābūt ļoti specializētiem, un 
tādējādi to izstrādei ir nepieciešamas 
uzraudzības speciālistu zināšanas. 
Tehniskajos standartos jāizklāsta 
piemērošanas nosacījumi noteikumiem, 
kuri ietverti Eiropas Parlamenta un 
Padomes pieņemtajos pamatinstrumentos
un attiecīgā gadījumā Komisijas 
pieņemtajos īstenošanas pasākumos, 
negrozot šādu tiesību aktu nebūtiskus 
elementus, cita starpā, svītrojot dažus no 
šādiem elementiem vai papildinot tiesību 
aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem. 
Tāpēc tehniskie standarti nedrīkst ietvert 
politikas izvēles. Gadījumos, kad tehniskie 
standarti paredzēti, lai izklāstītu Komisijas 
pieņemta īstenošanas pasākuma 
piemērošanas nosacījumus, tie 
izstrādājami tikai pēc tam, kad Komisija ir 
pieņēmusi īstenošanas pasākumu. 
Atsevišķos gadījumos, kad saskaņā ar 
šobrīd spēkā esošām pilnvarām Komisija 
var pieņemt īstenošanas pasākumus, 
izmantojot komitejas procedūras atbilstīgi 
Padomes 1999. gada 28. jūnija 
Lēmumam 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību, un kad šādu 
īstenošanas pasākumu saturs attiecas 
vienīgi uz pamatinstrumentos ietverto 
noteikumu piemērošanas nosacījumu 
izklāstu bez vajadzības veikt turpmākus 
papildinājumus, konsekvences labad ir 
lietderīgi ieviest procedūru Regulas 
(EK) Nr. …/… [EBI], Nr. …/… [EVTI] 
un Nr. …/… [EAFPI] 7. pantā noteikto 
tehnisko standartu pieņemšanai.

(9) Tehniskajos standartos ietveramajiem 
jautājumiem jābūt ļoti specializētiem, un 
tādējādi to izstrādei ir nepieciešamas 
uzraudzības speciālistu zināšanas. 
Tehniskajos standartos, kas pieņemti kā 
deleģētie akti (2. līmenis saskaņā ar 
Lamfalussy finanšu struktūru), būtu sīkāk 
jāizstrādā, jākonkretizē un jāizklāsta 
konsekventas saskaņošanas un vienādas
piemērošanas nosacījumi noteikumiem, 
kuri ietverti Eiropas Parlamenta un 
Padomes pieņemtajos pamatinstrumentos, 
ar kuriem papildina vai groza tiesību akta 
atsevišķus nebūtiskus elementus. No otras 
puses, ar tehniskajiem standartiem, kas 
pieņemti kā īstenošanas akti, nevar grozīt 
juridiski saistošu Savienības aktu 
elementus. Tehniskie standarti nedrīkst 
ietvert politikas izvēles.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Deleģēto aktu gadījumā 
konsekvences labad ir lietderīgi ieviest 
procedūru Regulas (EK) Nr. …/… [EBI], 
Nr. …/… [EVTI] un Nr. …/… [EAFPI] 
7. pantā noteikto tehnisko standartu 
pieņemšanai. Gadījumos, kad tehniskie 
standarti paredzēti, lai noteiktu 2. līmeņa 
pasākuma piemērošanas nosacījumus, tie 
izstrādājami tikai pēc 2. līmeņa pasākuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Ievērojot piesardzības principu 
uzraudzības jomā, saistošiem 
tehniskajiem standartiem nevajadzētu 
traucēt dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm iegūt papildu informāciju vai 
izvirzīt papildu vai stingrākas prasības 
nekā tās, kas noteiktas attiecīgajos tiesību 
aktos, kurus tās izstrādā, paredzot šādu 
uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību jomās, kurās attiecīgajos tiesību 
aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 
visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas uzraudzības iestādes 
var izšķirt strīdu.

(11) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
paredzēts mehānisms strīdu izšķiršanai 
starp valstu kompetentajām iestādēm. Ja 
kompetentā iestāde iebilst pret procedūru 
vai citas kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību jomās, kuras noteiktas Eiropas 
Savienības tiesību aktos saskaņā ar EUI 
regulu projektiem un kurās attiecīgajos 
tiesību aktos paredzēta vairāku dalībvalstu 
kompetento iestāžu sadarbība, koordinācija 
vai kopīga lēmumu pieņemšana, Eiropas 
uzraudzības iestādes pēc vienas no 
iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma 
var palīdzēt kompetentajām iestādēm 
panākt vienošanos Eiropas uzraudzības 
iestādes noteiktajā termiņā, ņemot vērā 
visus attiecīgajos tiesību aktos noteiktos 
atbilstīgos termiņus un strīda steidzamību 
un sarežģītību. Ja neizdodas novērst 
domstarpības, Eiropas uzraudzības iestādes 
var izšķirt strīdu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
iekļautais noteikums, kas paredz iespēju 
izšķirt strīdus, kopumā neizraisa vajadzību 
ieviest grozījumus attiecīgajos tiesību 
aktos. Tomēr jomās, kurās ar attiecīgajiem 
tiesību aktiem jau ir izveidots kāds 
nesaistošs starpniecības process vai kurās ir 
laika ierobežojumi kopīgiem lēmumiem, 

(12) Regulās, ar ko izveido EFUS, 
iekļautais noteikums, kas paredz iespēju 
izšķirt strīdus, kopumā neizraisa vajadzību 
ieviest grozījumus attiecīgajos tiesību 
aktos. Tomēr jomās, kurās ar attiecīgajiem 
tiesību aktiem jau ir izveidots kāds 
nesaistošs starpniecības process vai kurās ir 
laika ierobežojumi kopīgiem lēmumiem, 
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kas jāpieņem vienai vai vairākām valstu 
kompetentajām iestādēm, ir vajadzīgi 
grozījumi, lai nodrošinātu kopīga lēmumu 
pieņemšanas procesa skaidrību un pēc 
iespējas novērstu šā procesa pārtraukumus, 
kā arī lai vajadzības gadījumā Eiropas 
uzraudzības iestādēm dotu iespēju izšķirt 
strīdu.

kas jāpieņem vienai vai vairākām valstu 
kompetentajām iestādēm, ir vajadzīgi 
grozījumi, lai nodrošinātu kopīga lēmumu 
pieņemšanas procesa skaidrību un pēc 
iespējas novērstu šā procesa pārtraukumus, 
kā arī lai vajadzības gadījumā Eiropas 
uzraudzības iestādēm dotu iespēju izšķirt 
strīdu. Saistošā procedūra strīdu 
izšķiršanai ir paredzēta tādu situāciju 
risināšanai, kad kompetentās uzraudzības 
iestādes nevar savstarpēji atrisināt 
procedūras vai būtiskus jautājumus 
saistībā ar likumu ievērošanu. Pieņemto 
lēmumu ievērošana neliedz kompetentajai 
iestādei piemērot papildu piesardzīgu 
uzraudzību, ievērojot starptautiskus 
principus pārrobežu uzraudzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Jomās, kurās iestādēm ir pienākums 
izstrādāt tehnisko standartu projektus, šie 
tehnisko standartu projekti jāiesniedz 
Komisijai trīs gadu laikā pēc iestāžu 
izveides.

(18) Jomās, kurās iestādēm ir pienākums 
izstrādāt tehnisko standartu projektus, šie 
tehnisko standartu projekti jāiesniedz 
Komisijai trīs gadu laikā pēc iestāžu 
izveides, ja attiecīgajā regulā nav noteikts 
cits termiņš.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šīs direktīvas mērķus, proti, iekšējā (19) Šīs direktīvas mērķus, proti, iekšējā 
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tirgus darbības uzlabošanu, nodrošinot 
augsta līmeņa efektīvu un konsekventu 
uzraudzības regulējumu un uzraudzību, 
noguldītāju, ieguldītāju un saņēmēju — un 
tādējādi uzņēmēju un patērētāju —
aizsardzību, finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
aizsardzību, finanšu sistēmas stabilitātes 
saglabāšanu un starptautiskās uzraudzības 
koordinācijas nostiprināšanu, nav 
iespējams pietiekamā mērā sasniegt 
dalībvalstu līmenī, un rīcības mēroga dēļ 
šie mērķi ir labāk sasniedzami Kopienas 
līmenī, tāpēc Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar EK līguma 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

tirgus darbības uzlabošanu, nodrošinot 
augsta līmeņa efektīvu un konsekventu 
uzraudzības regulējumu un uzraudzību, 
noguldītāju, ieguldītāju un saņēmēju — un 
tādējādi uzņēmēju un patērētāju —
aizsardzību, finanšu tirgu integritātes, 
efektivitātes un pienācīgas darbības 
aizsardzību, finanšu sistēmas stabilitātes 
un ilgtspējības saglabāšanu, reālās 
ekonomikas saglabāšanu, publisko 
finanšu aizsardzību un starptautiskās 
uzraudzības koordinācijas nostiprināšanu, 
nav iespējams pietiekamā mērā sasniegt 
dalībvalstu līmenī, un rīcības mēroga dēļ 
šie mērķi ir labāk sasniedzami Kopienas 
līmenī, tāpēc Kopiena var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar EK līguma 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas nepieciešams šo mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 1998/26/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Dalībvalsts, kas minēta 2. punktā, 
nekavējoties informē citas dalībvalstis un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, un paziņo 
minētajai iestādei visu būtisko informāciju, 
kas nepieciešama tās uzdevumu veikšanai.”

„3. Dalībvalsts, kas minēta 2. punktā, 
nekavējoties informē Eiropas Centrālo 
banku, citas dalībvalstis un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, un paziņo minētajai iestādei 
visu būtisko informāciju, kas nepieciešama 
tās uzdevumu veikšanai.”

Or. en



PR\806661LV.doc 15/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 1998/26/EK
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Aiz Direktīvas 10. panta iekļauj šādu 
pantu:

„10.a pants
Kompetentās iestādes sadarbojas ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kad 
tas ir nepieciešams šīs direktīvas 
mērķiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 1998/26/EK
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Aiz Direktīvas 10.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„10.b pants
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un 
citām kompetentajām iestādēm visu 
būtisko un nepieciešamo informāciju, lai 
pildītu šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
2. pants – 17. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Aiz Direktīvas 2. panta 17. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„(aa) Eiropas uzraudzības iestāžu 
apvienotā komiteja (EUIAK);”

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/87/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Apvienotā komiteja publicē un 
pastāvīgi atjaunina noteikto finanšu 
konglomerātu sarakstu.”

„3. Apvienotā komiteja savā tīmekļa vietnē
publicē un pastāvīgi atjaunina noteikto 
finanšu konglomerātu sarakstu. Šī 
informācija caur hipersaiti ir pieejama 
visu Eiropas uzraudzības iestāžu tīmekļa 
vietnēs.”

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
9. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 9. panta 2. punktam 
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pievieno šādu apakšpunktu:
„(ca) detalizēti izstrādātu situācijas 
risinājuma procedūru, ko regulāri 
atjaunina un kas ietver strukturētu agrās 
iejaukšanās mehānismu, straujus 
korekcijas pasākumus un ārkārtas rīcības 
plānu bankrota gadījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
3. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Direktīvas III iedaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:
PASĀKUMI PAPILDU 
UZRAUDZĪBAS UN EIROPAS 
UZRAUDZĪBAS ATVIEGLOŠANAI

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
-10. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Direktīvas 3. iedaļā pirms 10. panta 
iekļauj šādu pantu:

„-10. pants
1. Finanšu konglomerātiem piemēro 
papildu un Eiropas uzraudzību, ko veic 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja un dalībvalstu kompetentās 
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iestādes.
2. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja veic finanšu konglomerātu 
Eiropas uzraudzību, lai nodrošinātu 
saistošu tiesību aktu saskaņotu pārnozaru 
un pārrobežu ievērošanu atbilstoši 
Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja parasti rīkojas ar koordinatora 
starpniecību, kuru ieceļ dalībvalstu 
kompetentās iestādes papildu uzraudzības 
veikšanai un kurš darbojas arī Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas 
vārdā.
3. Uz visiem ES finanšu konglomerātu 
koordinatoriem attiecas augstāka līmeņa 
koordinēšana, ko veic Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja.”

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Direktīvas 10. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Lai nodrošinātu finanšu 
konglomerātā esošu regulēto vienību 
atbilstīgu papildu uzraudzību, no 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, ietverot tās dalībvalsts 
kompetentās iestādes, kurā jauktajai 
finanšu kontrolakciju sabiedrībai ir 
galvenais birojs, ieceļ vienu 
koordinatoru, kas ir atbildīgs par 
papildu uzraudzības koordināciju un 
veikšanu. Informāciju par izraudzīto 
koordinatoru publicē Eiropas uzraudzības 
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iestāžu apvienotās komitejas tīmekļa 
vietnē.”

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
11. pants – 1. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Direktīvas 11. panta 1. punkta pēdējo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Lai veicinātu un izveidotu papildu un 
Eiropas uzraudzību ar plašu juridisko 
bāzi, koordinators un pārējās attiecīgās 
kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, 
citas kompetentās iestādes ievieš 
koordinācijas pasākumus. Ar 
koordinācijas pasākumiem 
koordinatoram var uzticēt papildu 
uzdevumus, un tajos var noteikt lēmumu 
pieņemšanas procesa kārtību 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 
kā minēts 3. un 4. pantā, 5. panta 4. 
punktā, 6. pantā, 12. panta 2. punktā, 
16. un 18. pantā, kā arī sadarbības 
kārtību ar citām kompetentajām 
iestādēm. Eiropas uzraudzības iestāžu 
apvienotā komiteja izstrādā 
pamatnostādnes koordinācijas pasākumu 
veikšanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.f punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
12. pants – 1. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1f) Direktīvas 12. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Kompetentās iestādes, kas atbildīgas 
par finanšu konglomerātā esošu regulēto 
vienību uzraudzību, [..] kompetentā 
iestāde, kas šim finanšu konglomerātam 
iecelta par koordinatoru, un Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja 
cieši sadarbojas. Neskarot to attiecīgos 
pienākumus, kas izstrādāti atbilstīgajos
nozaru noteikumos, šīs iestādes —
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 
reģistrētas tajā pašā dalībvalstī — viena 
otrai sniedz informāciju, kas ir būtiski 
svarīga vai nozīmīga, lai citas iestādes 
varētu veikt savus uzraudzības 
pienākumus atbilstīgi nozaru 
noteikumiem un šai direktīvai. Šajā 
nolūkā kompetentās iestādes, [..] 
koordinators un Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotā komiteja pēc 
pieprasījuma paziņo visu attiecīgo 
informāciju un pēc savas ierosmes 
paziņo visu būtiski svarīgo informāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.g punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
12. pants – 1. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1g) Direktīvas 12. panta 1. punkta pēdējo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Kompetentās iestādes var arī griezties 
turpmāk uzskaitītajās iestādes, lai 
apmainītos ar informāciju, kas var būt 
vajadzīga to pienākumu veikšanai 
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attiecībā uz finanšu konglomerātā 
esošām regulētām vienībām saskaņā ar 
nozaru noteikumiem: centrālās bankas, 
Eiropas Centrālo banku sistēma,
Eiropas Centrālā banka un Eiropas 
Sistēmisko risku komiteja.”

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.h punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1h) Aiz Direktīvas 12. panta iekļauj šādu 
pantu: 

„12.a pants
Kompetentās iestādes sadarbojas ar 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto 
komiteju, kad tas ir nepieciešams šīs 
direktīvas mērķiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1i) Aiz Direktīvas 12.a panta iekļauj šādu 
pantu:

„12.b pants
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajai 
komitejai un citām kompetentajām 
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iestādēm visu būtisko un nepieciešamo 
informāciju, lai pildītu šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1j) Direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
teritorijā nav nekādu juridisku šķēršļu, 
kas kavētu tās fiziskās un juridiskās 
personas, kurām piemēro papildu un 
Eiropas uzraudzību, neatkarīgi no tā, vai 
tās ir vai nav regulētas vienības, 
savstarpēji apmainīties ar informāciju, 
kas ir svarīga papildu un Eiropas
uzraudzības nolūkos, kā arī sniegt to
Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotajai 
komitejai.”

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.k punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
16. pants – otrais punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1k) Direktīvas 16. panta otro daļu aizstāj 
ar šādu daļu:
„Neskarot 17. panta 2. punkta 
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noteikumus, Eiropas uzraudzības iestāžu 
apvienotā komiteja un dalībvalstis var 
noteikt, kādus pasākumus attiecībā uz 
jauktām finanšu kontrolakciju 
sabiedrībām [..] kompetentās iestādes 
var veikt.”

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.l punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
16. pants – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1l) Direktīvas 16. panta pēdējo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
„Iesaistītās kompetentās iestādes, 
tostarp koordinators un Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja, ja 
vajadzīgs, saskaņo savas uzraudzības 
darbības.”

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2. punkts
Direktīva 2002/87/EK
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Neskarot nozaru noteikumus, 5. panta 
3. punktā minētajā gadījumā kompetentās 
iestādes pārbauda, vai uz regulētām 
vienībām, kuru mātesuzņēmuma galvenais 
birojs atrodas ārpus Kopienas, attiecas 
trešo valstu kompetento iestāžu uzraudzība, 
kas ir līdzvērtīga tai uzraudzībai, kuru 

„Neskarot nozaru noteikumus, 5. panta 
3. punktā minētajā gadījumā kompetentās 
iestādes pārbauda, vai uz regulētām 
vienībām, kuru mātesuzņēmuma galvenais 
birojs atrodas ārpus Kopienas, attiecas 
trešo valstu kompetento iestāžu uzraudzība, 
kas ir līdzvērtīga tai uzraudzībai, kuru 
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paredz šīs direktīvas noteikumi par 5. panta 
2. punktā minēto regulēto vienību papildu 
uzraudzību. Pārbaudi pēc lūguma, ko 
iesniedzis mātesuzņēmums vai kāda 
regulēta vienība, kas ir saņēmusi licenci 
Kopienā, vai pēc savas ierosmes veic tā 
kompetentā iestāde, kura būtu 
koordinators, ja būtu piemērojami 10. 
panta 2. punktā izstrādātie kritēriji. Šī 
kompetentā iestāde apspriežas ar pārējām 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm un 
ņem vērā visas piemērojamās 
pamatnostādnes, ko saskaņā ar 21.a panta 
2. punktu sagatavojusi apvienotā komiteja. 
Šim nolūkam kompetentā iestāde pirms 
lēmuma pieņemšanas apspriežas ar 
apvienoto komiteju.”

paredz šīs direktīvas noteikumi par 5. panta 
2. punktā minēto regulēto vienību papildu 
uzraudzību. Pārbaudi pēc lūguma, ko 
iesniedzis mātesuzņēmums vai kāda 
regulēta vienība, kas ir saņēmusi licenci 
Kopienā, vai pēc savas ierosmes veic tā 
kompetentā iestāde, kura būtu 
koordinators, ja būtu piemērojami 10. 
panta 2. punktā izstrādātie kritēriji. Šī 
kompetentā iestāde apspriežas ar pārējām 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm un 
ievēro visas piemērojamās 
pamatnostādnes, ko saskaņā ar 21.a panta 
2. punktu sagatavojusi apvienotā komiteja. 
Šim nolūkam kompetentā iestāde pirms 
lēmuma pieņemšanas apspriežas ar 
apvienoto komiteju.”

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 19. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 1. un 
2. punktu, Komisija ar Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas,
Eiropas Banku komitejas, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
komitejas un Finanšu konglomerātu 
komitejas palīdzību izvērtē 1. punktā 
minēto sarunu iznākumu un attiecīgās 
sekas.”

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts
Direktīva 2002/87/EK
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„KOMISIJAI PIEŠĶIRTĀS
PILNVARAS UN KOMITEJAS 
PROCEDŪRA”

„DELEĢĒTĀS PILNVARAS”

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
20. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 20. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Komisija, izmantojot deleģētus aktus,
pieņem šīs direktīvas [..] pielāgojumus 
šādās jomās:
a) precīzāki 2. pantā paredzēto 
definīciju formulējumi, lai šīs direktīvas 
piemērošanā ievērotu pārmaiņas finanšu 
tirgos;
b) precīzāki 2. pantā paredzēto 
definīciju formulējumi, lai nodrošinātu 
šīs direktīvas konsekventu saskaņošanu 
un vienādu piemērošanu visā Kopienā;
c) terminoloģijas un direktīvas definīciju 
formulējumu pielāgošana atbilstoši 
vēlākiem Kopienas tiesību aktiem par 
regulētām vienībām un saistītiem 
jautājumiem;
d) precīzāka I pielikumā izstrādāto 
aprēķina metožu definīcija, lai ņemtu 
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vērā pārmaiņas finanšu tirgos un 
uzraudzības metodes;
e) to noteikumu koordinācija, kas 
pieņemti saskaņā ar 7. un 8. pantu un 
II pielikumu, lai veicinātu to 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu visā Kopienā.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja.”

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/87/EK
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Direktīvas 20. panta 1. punktam 
pievieno šādu teikumu:

svītrots

„Šie pasākumi neietver piemērošanas 
nosacījumu izklāstu noteikumiem, uz ko 
attiecas 21.a pantā norādītie jautājumi.”

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīvas 21. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Pilnvaras pieņemt 20. panta 1. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
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uz nenoteiktu laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Aiz Direktīvas 21. panta 2. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Aiz Direktīvas 21. panta 2.a punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 21.a un 
21.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Svītro 21. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4e) Direktīvas 21. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā 
komiteja sniedz vispārējas 
pamatnostādnes attiecībā uz to, vai ar 
trešo valstu kompetento iestāžu papildu 
uzraudzības režīmu varētu sasniegt šajā 
direktīvā noteiktos papildu uzraudzības
mērķus attiecībā uz kādam finanšu 
konglomerātam piederīgām regulētām 
vienībām, kura galvenais birojs atrodas 
ārpus Kopienas. Eiropas uzraudzības 
iestāžu apvienotā komiteja pastāvīgi 
pārskata šīs pamatnostādnes un ņem 
vērā izmaiņas šo kompetento iestāžu 
veiktajā papildu uzraudzībā.”

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Aiz Direktīvas 21. panta iekļauj šādu 
pantu:

„21.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 20.  panta 1. punktā minēto
pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, cenšas informēt 
otru iestādi un Komisiju.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Šis 
lēmums stājas spēkā uzreiz vai vēlākā 
datumā, kas ir norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/87/EK
21.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Aiz Direktīvas 21.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„21.b 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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/87/EK
21.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas uzraudzības iestādes 
saskaņā ar 42. pantu Regulā …/… [EBI], 
Regulā …/… [EAFPI] un Regulā …/… 
[EVTI] var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus attiecībā uz:

1. Lai nodrošinātu šīs direktīvas 
konsekventu saskaņošanu un vienādu 
piemērošanu, Eiropas uzraudzības iestādes 
saskaņā ar 42. pantu Regulā …/… [EBI], 
Regulā …/… [EAFPI] un Regulā …/… 
[EVTI] izstrādā tehnisko standartu 
projektus attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/87/EK
21.a pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotā komiteja var sniegt vispārējas 2. Apvienotā komiteja sniedz vispārējas 
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pamatnostādnes par to, vai ar trešo valstu 
kompetento iestāžu papildu uzraudzības 
režīmu varētu sasniegt šajā direktīvā 
noteiktos papildu uzraudzības mērķus 
attiecībā uz regulētām vienībām finanšu 
konglomerātā, kura galvenais birojs atrodas 
ārpus Kopienas.

pamatnostādnes par to, vai ar trešo valstu 
kompetento iestāžu papildu uzraudzības 
režīmu varētu sasniegt šajā direktīvā 
noteiktos papildu uzraudzības mērķus 
attiecībā uz regulētām vienībām finanšu 
konglomerātā, kura galvenais birojs atrodas 
ārpus Kopienas.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
1. pants – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. panta 5) apakšpunkta 
tekstu aizstāj ar šādu apakšpunktu:
„5. „pieņemtās tirgus darbības” ir 
darbības, ko var izmanot vienā vai 
vairākos finanšu tirgos un ko 
kompetentā iestāde pieņēmusi saskaņā 
ar pamatnostādnēm, kuras Komisija ir 
pieņēmusi saskaņā ar 17., 17.a un 
17.b pantā minēto deleģēto aktu 
procedūru;”

Or. en

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
1. pants – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 1. panta pēdējo daļu 
aizstāj ar šādu daļu:
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„Lai ņemtu vērā pārmaiņas finanšu 
tirgos un nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un vienveidīgu šīs 
direktīvas piemērošanu Kopienā, 
Komisija deleģētos aktos nosaka [..] 
pasākumus attiecībā uz šā panta 1., 2. un 
3. punktu. Šos pasākumus [..] pieņem 
saskaņā ar 17., 17.a un 17.b pantā minēto 
deleģēto aktu procedūru.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
6. pants – 10. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 6. panta 10. punkta 
pēdējo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šos pasākumus [..] pieņem saskaņā ar 
17., 17.a un 17.b pantā minēto deleģēto 
aktu procedūru.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu 
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pantu:
„Šajā direktīvā paredzētie aizliegumi 
neattiecas ne uz darbībām ar pašu 
akcijām, kas veiktas atbilstīgi 
programmām „atpirkšana”, ne uz 
pasākumiem kāda finanšu instrumenta 
stabilizācijai, ar noteikumu, ka šīs 
darbības notiek saskaņā ar deleģētajiem 
aktiem. Šos pasākumus [..] pieņem 
saskaņā ar 17., 17.a un 17.b pantā minēto 
deleģēto aktu procedūru.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) Direktīvas 14. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Saskaņā ar 17., 17.a un 17.b pantā
paredzēto procedūru Komisija 
informācijai izveido 1. punktā minēto 
administratīvo pasākumu un sankciju 
sarakstu. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā pamatnostādnes, lai 
Komisija varētu sagatavot šo sarakstu.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – -1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1e) Direktīvas 16. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Kompetentās iestādes sadarbojas 
savā starpā un ar Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi vienmēr, kad tas ir 
vajadzīgs, lai izpildītu savus 
pienākumus, izmantojot pilnvaras, kas 
tām piešķirtas vai nu ar šo direktīvu, vai 
ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. 
Kompetentās iestādes sniedz palīdzību 
citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei. Jo īpaši tās apmainās ar 
informāciju un sadarbojas izmeklēšanas 
darbībās.”

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/6/EK
16. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Neskarot Līguma 226. pantu, kompetentā 
iestāde, uz kuras informācijas pieprasījumu 
pieņemamā laikposmā nav sniegta atbilde 
vai kuras informācijas pieprasījums ir 
noraidīts, šo neatbilstību var darīt zināmu 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/… un kas var rīkoties
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 

„Neskarot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 258. pantu, kompetentā iestāde, uz 
kuras informācijas pieprasījumu 
pieņemamā laikposmā nav sniegta atbilde 
vai kuras informācijas pieprasījums ir 
noraidīts, šo neatbilstību dara zināmu 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/… un kas rīkojas
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar
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minēto regulu.” minēto regulu.”

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/6/EK
16. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Neskarot Līguma 226. pantu, kompetentā 
iestāde, uz kuras lūgumu sākt izmeklēšanu 
vai lūgumu atļaut tās amatpersonām 
pavadīt citas dalībvalsts kompetentās 
iestādes amatpersonas pieņemamā 
laikposmā nav sniegta atbilde vai kuras 
lūgums ir noraidīts, šo neatbilstību var 
darīt zināmu Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei, kas var rīkoties saskaņā ar 
pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Regulu …/… [EVTI].”

„Neskarot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 258. pantu, kompetentā iestāde, uz 
kuras lūgumu sākt izmeklēšanu vai lūgumu 
atļaut tās amatpersonām pavadīt citas 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
amatpersonas pieņemamā laikposmā nav 
sniegta atbilde vai kuras lūgums ir 
noraidīts, šo neatbilstību dara zināmu 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kas 
rīkojas saskaņā ar pilnvarām, kuras tai 
piešķirtas ar Regulu …/… [EVTI].”

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3. punkts – pirmā daļa
Direktīva 2003/6/EK
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5. Lai nodrošinātu 2. un 4. punkta vienādu
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar informācijas 
apmaiņas pieprasījumiem un pārrobežu 
pārbaužu veikšanu.”

„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 2. un 4. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar informācijas 
apmaiņas pieprasījumiem un pārrobežu 
pārbaužu veikšanu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 17. panta 2.a punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2.a Pilnvaras pieņemt 1. pantā, 6. panta 
10. punktā, 8. pantā, 14. panta 2. punktā 
un 16. panta 5. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu 
laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17. pants – 2.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Aiz Direktīvas 17. panta 2.a punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.aa Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en
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Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17. pants – 2.ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Aiz Direktīvas 17. panta 2.aa punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.ab Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 17.a un 
17.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Svītro 17. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Aiz Direktīvas 17. panta iekļauj šādu 
pantu:

„17.a pants
Deleģēšanas atsaukšana
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1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 1. pantā, 6. panta 10. punktā, 
8. pantā, 14. panta 2. punktā un 16. panta 
5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, cenšas informēt 
otru iestādi un Komisiju.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Šis 
lēmums stājas spēkā uzreiz vai vēlākā 
datumā, kas ir norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
3. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/6/EK
17.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3f) Aiz Direktīvas 17.a panta iekļauj šādu 
pantu:

„17.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”
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Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„a) kompetenta uzraudzības iestāde ir 
reģistrējusi institūciju valsts reģistrā vai 
izdevusi tai darbības atļauju; ja 
institūcija veic pārrobežu darbības, kā 
minēts 20. pantā, reģistrā jānorāda arī 
tās dalībvalstis, kurās institūcija 
darbojas; šo informāciju paziņo Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādei, kura to publicē savā tīmekļa 
vietnē;”

Or. en

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 9. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Ja institūcija veic pārrobežu 
darbību, kā minēts 20. pantā, institūcijas 
darbībai nepieciešama iepriekšējas 
atļaujas saņemšana no piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm. 
Izsniedzot šādu atļauju, dalībvalstis 
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nekavējoties informē Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi.”

Or. en

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/41/EK
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus par kompetentajām iestādēm 
sniegto informāciju. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

2. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde, kas izveidota ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus par kompetentajām iestādēm 
sniegto informāciju. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
14. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 14. panta 4. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Visus lēmumus par institūcijas darbības 
apturēšanu precīzi pamato un paziņo
attiecīgajai institūcijai. Tos paziņo arī 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
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pensiju iestādei.”

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
15. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Direktīvas 15. panta 6. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„6. Lai turpinātu noteikumu 
saskaņošanu saistībā ar attiecīgi 
pamatotu tehnisko rezervju 
aprēķināšanu, jo īpaši saistībā ar 
procentu likmēm un citiem 
pieņēmumiem, kas ietekmē tehnisko 
rezervju apjomu, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestāde reizi divu gadu laikā vai pēc 
Komisijas vai dalībvalsts pieprasījuma 
sagatavo ziņojumu par stāvokli 
pārrobežu darbības jomā.”

Or. en

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Direktīvas 20. pantam pievieno šādu 
daļu:
„10.a Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
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piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz atļauju 
izsniegšanas, paziņošanas, informēšanas 
un informācijas atklāšanas procedūrām.
Komisija var pieņemt pirmajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
7. pantā Regulā …/… [EAFPI].

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 11. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

11. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 21. panta nosaukumu 
aizstāj ar šādu nosaukumu:
„Sadarbība starp dalībvalstīm, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi un Komisiju”

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādi attiecīgi nodrošina šīs direktīvas 
vienotu piemērošanu, regulāri 
apmainoties ar informāciju un pieredzi, 
lai veidotu vislabāko praksi šajā jomā 
un ciešāku sadarbību un tādējādi 
nepieļautu konkurences traucējumus un 
radītu nosacījumus, kas vajadzīgi 
netraucētai pārrobežu dalības 
nodrošināšanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Direktīvas 21. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestāde un dalībvalstu 
kompetentās iestādes cieši sadarbojas, 
lai atvieglotu papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju uzraudzību, kā arī 
vajadzības gadījumā šīs direktīvas 
īstenošanas nolūkā.
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei un citām kompetentajām 
iestādēm visu būtisko un nepieciešamo 
informāciju, lai pildītu šajā direktīvā 
noteiktos pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Direktīvas 21. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Katra dalībvalsts informē Komisiju 
un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādi par galvenajām grūtībām, 
ko rada šīs direktīvas piemērošana.
Komisija, Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestāde un attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes pēc 
iespējas ātrāk izpēta šīs grūtības, lai 
rastu piemērotu risinājumu.”

Or. en



PR\806661LV.doc 45/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/41/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) Direktīvas 22. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis dara Komisijai un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei zināmus savu tiesību 
aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.”

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
„3.a Lai ņemtu vērā tehniskos 
pilnveidojumus finanšu tirgos un 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu un 
šīs direktīvas vienotu piemērošanu, 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, 
nosaka pasākumus attiecībā uz 1. panta 
2. punkta h) un j) apakšpunktā norādīto 
ierobežojumu pielāgošanu.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”
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Or. en

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 2. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka definīcijas, 
kas minētas 1. punktā, tostarp attiecībā 
uz to rādītāju koriģēšanu, ko izmanto 
MVU noteikšanai, ņemot vērā Kopienas 
tiesību aktus un ieteikumus, kā arī 
ekonomikas attīstību.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 4. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Lai ņemtu vērā tehniskās izmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
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direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus
attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktu, 
1. punkta c) apakšpunktu, 2. punkta 
c) apakšpunktu un 2. punkta 
d) apakšpunktu, īpaši attiecībā uz 
līdzvērtīguma nozīmi.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Direktīvas 5. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus
attiecībā uz prospekta vai 
pamatprospekta un papildinājumu 
formātiem.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en



PE439.086v03-00 48/210 PR\806661LV.doc

LV

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) Direktīvas 5. pantam pievieno šādu 
punktu:
„5.a Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 24., 24.a un 24.b pantu, 
nosaka arī pasākumus, lai izveidotu:
a) šā panta 2. un 3. punktā minētā 
pamatinformācijas dokumenta detalizētu 
saturu un konkrētu šī dokumenta formu;
b) pamatinformācijas dokumenta 
detalizētu saturu un konkrētu šī 
dokumenta formu attiecībā uz:
i) strukturētiem vērtspapīriem un 
pamatprospektiem,
ii) akcijām un
iii) obligācijām.
Šos deleģētos aktus pieņem līdz ..*.
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu —
18 mēneši pēc direktīvas stāšanās spēkā.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1e) Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Sīki izstrādātus deleģētos aktus
attiecībā uz konkrēto informāciju, kas 
jāietver prospektā, novēršot 
informācijas atkārtošanos, ja prospekts 
ir sastādīts no atsevišķiem 
dokumentiem, pieņem Komisija saskaņā 
ar 24., 24.a un 24.b pantu. Pirmo deleģēto 
aktu kopumu pieņem līdz 2004. gada 
1. jūlijam.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1f) Direktīvas 7. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Deleģētajiem aktiem, kas minēti 
1. punktā, par pamatu izmanto finanšu 
un nefinanšu informācijas jomas 
standartus, ko izklāstījušas 
starptautiskas vērtspapīru komisijas 
organizācijas, un jo īpaši IOSCO, un kas 
minēti šīs direktīvas norādošajos 
pielikumos.”

Or. en
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Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – -1.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1g) Direktīvas 8. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus 
attiecībā uz 2. punktu.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1. punkts
Direktīva 2003/71/EK
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5. Lai nodrošinātu 2. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 4. punktu. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai. 

„5. Lai nodrošinātu 2. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi deleģētajiem aktiem, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 4. punktu. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
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tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 11. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„3. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus 
attiecībā uz informāciju, kas iekļaujama 
ar atsauci.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
13. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Direktīvas 13. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„7. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
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finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus 
attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem var pielāgot termiņus.”

Or. en

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
14. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 14. panta 8. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„8. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus 
attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. punktu. Pirmo 
deleģēto aktu kopumu pieņem līdz 
2004. gada 1. jūlijam.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
15. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Direktīvas 15. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„7. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un vienādu šīs 
direktīvas piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 24., 
24.a un 24.b pantu, nosaka pasākumus 
attiecībā uz to sludinājumu izplatīšanu, 
ar ko paziņo par nodomu publiski 
piedāvāt vērtspapīrus vai par pielaidi 
tirdzniecībai regulētā tirgū, jo īpaši, 
pirms prospekts ir darīts pieejams 
sabiedrībai vai pirms parakstīšanās 
sākuma, un attiecībā uz 4. punktu. 
Pirmo deleģēto aktu kopumu pieņem 
Komisija līdz 2004. gada 1. jūlijam.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 4. punkts
Direktīva 2003/71/EK
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
pienākumam iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 

„3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
pienākumam iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju. 
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iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 5. punkts
Direktīva 2003/71/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Neierobežojot 23. pantu, ja publisks 
piedāvājums vai pielaide tirdzniecībai 
regulētā tirgū ir paredzēta vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai dalībvalstī, kas 
nav izcelsmes dalībvalsts, izcelsmes 
dalībvalsts apstiprināts prospekts un visi tā 
papildinājumi ir derīgi publiskajam 
piedāvājumam vai pielaidei tirdzniecībai 
regulētā tirgū neierobežotā skaitā uzņēmēju 
dalībvalstu, ja Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde un katras uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir informēta saskaņā ar 
18. pantu. Uzņēmēju dalībvalstu 
kompetentās iestādes neuzsāk nekādas 
apstiprināšanas vai administratīvās 
procedūras attiecībā uz prospektiem.”

„1. Neierobežojot 23. pantu, ja publisks 
piedāvājums vai pielaide tirdzniecībai 
regulētā tirgū ir paredzēta vienā vai 
vairākās dalībvalstīs vai dalībvalstī, kas 
nav izcelsmes dalībvalsts, izcelsmes 
dalībvalsts apstiprināts prospekts un visi tā 
papildinājumi ir derīgi publiskajam 
piedāvājumam vai pielaidei tirdzniecībai 
regulētā tirgū neierobežotā skaitā uzņēmēju 
dalībvalstu, ja Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde un katras uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir informētas saskaņā 
ar 18. pantu. Uzņēmēju dalībvalstu 
kompetentās iestādes neuzsāk nekādas 
apstiprināšanas vai administratīvās 
procedūras attiecībā uz prospektiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Direktīvas 17. panta 2. punktu aizstāj 
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ar šādu punktu:
„2. Ja ir svarīgi jauni faktori, būtiskas 
kļūdas vai neprecizitātes, kas minētas 
16. pantā un kas radušās kopš prospekta 
apstiprināšanas, izcelsmes dalībvalsts 
kompetentās iestādes pieprasa to 
papildinājumu publikāciju, kas 
jāapstiprina atbilstoši 13. panta 
1. punktam. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde un uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var vērst izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
uzmanību uz vajadzību pēc jebkādas 
jaunas informācijas.”

Or. en

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 6. punkts
Direktīva 2003/71/EK
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde var izstrādāt
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
procedūrai, saskaņā ar kuru paziņo 
apstiprinājuma sertifikātu, prospekta 
kopiju, kopsavilkuma tulkojumu un visus 
prospekta papildinājumus. 

4. Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
procedūrai, saskaņā ar kuru paziņo 
apstiprinājuma sertifikātu, prospekta 
kopiju, kopsavilkuma tulkojumu un visus 
prospekta papildinājumus. 

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en
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Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Direktīvas 20. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un vienādu šīs direktīvas 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 24., 24.a un 
24.b pantu, nosaka pasākumus, lai 
izveidotu vispārīgus atbilstības 
kritērijus, kuru pamatā ir 5. un 7. pantā 
izklāstītās prasības.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.
Pamatojoties uz šādiem kritērijiem, 
Komisija saskaņā ar 24., 24.a un 
24.b pantu var noteikt, ka trešā valsts 
saistībā ar saviem tiesību aktiem, praksi 
vai procedūrām, kas pamatojas uz 
starptautisku organizāciju noteiktiem 
starptautiskiem standartiem, to skaitā 
uz IOSCO informācijas izpaušanas 
standartiem, nodrošina tajā izstrādāto 
prospektu atbilstību šai direktīvai.”

Or. en

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Aiz Direktīvas 21. panta 1. punkta 
iekļauj šādu punktu:
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„1.a Kompetentās iestādes sadarbojas ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kad 
tas ir nepieciešams šīs direktīvas 
mērķiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 6.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
21. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Aiz Direktīvas 21. panta 1.a punkta 
iekļauj šādu punktu:
„1.b Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei un citām kompetentajām iestādēm 
visu būtisko un nepieciešamo informāciju, 
lai pildītu šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Direktīvas 21. panta 4. punkta 
d) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
„d) veikt inspekcijas uz vietas savā 
teritorijā saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs 
direktīvas noteikumiem un tās izpildes 
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pasākumiem. Gadījumos, kad tas ir 
noteikts valsts tiesību aktos, kompetentā 
iestāde vai iestādes var izmantot šīs 
pilnvaras, vēršoties attiecīgajā tiesu 
iestādē un/vai sadarbojoties ar citām 
iestādēm.
Inspekcijas uz vietas var veikt sadarbībā 
ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.”

Or. en

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2003/71/EK
22. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu 2. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde var izstrādāt
tehnisko standartu projektus, kuros 
konkretizē nosacījumus sadarbībai un 
informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm, tostarp 
nosacījumus tādu standarta veidlapu vai 
veidņu izstrādei, kuras izmanto šādai 
sadarbībai un informācijas apmaiņai.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 2. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde  izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros 
konkretizē nosacījumus sadarbībai un 
informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm, tostarp 
nosacījumus tādu standarta veidlapu vai 
veidņu izstrādei, kuras izmanto šādai 
sadarbībai un informācijas apmaiņai.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
23. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Direktīvas 23. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Ja, neraugoties uz pasākumiem, ko 
pieņēmusi izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde, vai tādēļ, ka šādi 
pasākumi izrādās neadekvāti, emitents 
vai finanšu iestāde, kas ir atbildīga par 
publisko piedāvājumu, turpina pārkāpt 
attiecīgos tiesību aktus un 
reglamentējošos noteikumus, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde pēc 
paziņošanas izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajai iestādei veic visus 
attiecīgos pasākumus, lai aizsargātu 
ieguldītājus. Tiklīdz iespējams, par šiem 
pasākumiem informē Komisiju un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.”

Or. en

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
VII nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) VII nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu 
virsrakstu:

„DELEĢĒTĀS PILNVARAS UN
IZPILDES PASĀKUMI”

Or. en
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Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Direktīvas 24. panta virsrakstu aizstāj 
ar šādu virsrakstu:

„Pilnvaru deleģēšana un komitejas 
procedūra”

Or. en

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8d) Direktīvas 24. panta 2.a punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2.a Pilnvaras pieņemt 1. panta 
3.a punktā, 2. panta 4. punktā, 4. panta 
3. punktā, 5. panta 5. un 5.a punktā, 
7. panta 1. un 3. punktā, 8. panta 
4. punktā, 11. panta 3. punktā, 13. panta 
7. punktā, 14. panta 8. punktā, 15. panta 
7. punktā un 20. panta 3. punktā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.”

Or. en
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Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.e punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24. pants – 2.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8e) Aiz Direktīvas 24. panta 2.a punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.aa Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.f punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24. pants – 2.ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8f) Aiz Direktīvas 24. panta 2.aa punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.ab Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 24.a un 
24.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.g punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8g) Svītro 24. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.h punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8h) Aiz Direktīvas 24. panta iekļauj šādu 
pantu:

„24.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 1. panta 3.a punktā, 2. panta 
4. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 
5. un 5.a punktā, 7. panta 1. un 3. punktā, 
8. panta 4. punktā, 11. panta 3. punktā, 
13. panta 7. punktā, 14. panta 8. punktā, 
15. panta 7. punktā un 20. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, cenšas informēt 
otru iestādi un Komisiju.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Šis 
lēmums stājas spēkā uzreiz vai vēlākā 
datumā, kas ir norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en
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Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 8.i punkts (jauns)
Direktīva 2003/71/EK
24.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8i) Aiz Direktīvas 24.a panta iekļauj šādu 
pantu:

„24.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1)Direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
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64.b pantu, attiecībā uz c), i) un k) 
apakšpunktā minētajiem izņēmumiem 
var definēt kritērijus, lai noteiktu, kad 
darbība ir uzskatāma par papilddarbību 
pamatdarbībai uzņēmumu grupas 
līmenī, kā arī lai noteiktu, kad darbība 
ir veikta kā gadījuma darbība.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
4. pants – 1. punkts – 2. daļa – 2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 4. panta 1. punkta 
2) apakšpunkta otrās daļas ievaddaļu 
aizstāj ar šādu formulējumu:
„Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
nosaka:”

Or. en

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
attīstību un nodrošinātu konsekventu 
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saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, precizē šā panta 1. punktā 
noteiktās definīcijas.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 1. punkts
Direktīva 2004/39/EK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„3. Dalībvalstis izveido visu ieguldījumu 
sabiedrību reģistru. Reģistrs ir publiski 
pieejams, un tajā ir informācija par 
pakalpojumiem un darbībām, attiecībā uz 
kurām ieguldījumu sabiedrībai ir izsniegta 
atļauja. To regulāri atjaunina.

„3. Dalībvalstis izveido visu ieguldījumu 
sabiedrību reģistru. Reģistrs ir publiski 
pieejams, un tajā ir informācija par 
pakalpojumiem un darbībām, attiecībā uz 
kurām ieguldījumu sabiedrībai ir izsniegta 
atļauja. To regulāri atjaunina. Visas 
atļaujas dara zināmas Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, apkopo visu 
Kopienas ieguldījumu sabiedrību sarakstu. 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
publicē šo sarakstu un to pastāvīgi 
atjaunina.”

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, apkopo visu 
Kopienas ieguldījumu sabiedrību sarakstu. 
Sarakstā ir informācija par 
pakalpojumiem un darbībām, attiecībā uz 
kurām ieguldījumu sabiedrībai ir 
izsniegta atļauja. Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde publicē šo sarakstu savā 
tīmekļa vietnē un to pastāvīgi atjaunina.”

Or. en
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Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts
Direktīva 2004/39/EK
7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta un 7. panta, 
9. panta 2. līdz 4. punkta, 10. panta 1. un 
2. punkta un 12. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti prasību un 
procedūru piemērošanas nosacījumi šādu 
atļauju piešķiršanai, kā noteikts šajā 
pantā, 7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu, kā arī šā panta un 5. panta 
4. punkta, 9. panta 2. līdz 4. punkta, 
10. panta 1. un 2. punkta un 12. panta 
vienādu piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi:

a) noteikt prasības attiecībā uz galveno 
biroju saskaņā ar 5. panta 4. punktu,
b) noteikt informāciju, kas jāsniedz 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar 
7. panta 2. punktu,
c) noteikt informāciju un sagatavot 
tipveida veidlapas, paraugus un 
procedūras 9. panta 2. punktā un 9. panta 
4. punktā paredzētajai paziņošanai,
d) noteikt prasības saskaņā ar 9. panta 2. 
līdz 4. punktu un 10. panta 1. un 
2. punktu,
e) noteikt sākotnējā kapitāla prasības 
saskaņā ar 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
8. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 8. pantā iekļauj šādu daļu:
„Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi 
informē par visiem atļauju atsaukšanas 
gadījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3. punkts
Direktīva 2004/39/EK
10.a pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar tās informācijas 
sarakstu, kas vajadzīga iegūšanas 
novērtējumam, kā minēts 1. punktā, un 
10. panta 4. punktā minētā attiecīgo 
kompetento iestāžu konsultāciju procesa 
kārtību. Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

8. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar tās informācijas 
sarakstu, kas vajadzīga iegūšanas 
novērtējumam, kā minēts 1. punktā, 
kritērijus atļauju neizsniegšanai, kā 
minēts 2. punktā, un 10. panta 4. punktā 
minētā attiecīgo kompetento iestāžu 
konsultāciju procesa kārtību. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
10.b pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 10.b panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
Lai ņemtu vērā [..] attīstību finanšu 
tirgos un nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šīs direktīvas vienādu
piemērošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, pieņem pasākumus, lai 
precizētu šā punkta pirmajā daļā 
izklāstītos novērtējuma kritērijus.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
13. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Direktīvas 13. panta 10. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„10. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
tehnisko attīstību un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 2. līdz 9. 
punkta vienādu piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 64., 
64.a un 64.b pantu, precizē konkrētas 
organizatoriskas prasības, kas jāievieš 
attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kuras veic dažādus ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai darbības un 
papildpakalpojumus, vai abus.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en



PR\806661LV.doc 69/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Direktīvas 15. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis informē Komisiju un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par 
visām vispārējām grūtībām, kādas ir to 
ieguldījumu sabiedrībām, uzsākot 
darbību vai sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus un/vai veicot ieguldījumu 
darbības trešās valstīs.”

Or. en

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) Direktīvas 15. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Ja, pamatojoties uz informāciju, kas 
sniegta saskaņā ar 1. punktu, Komisija 
konstatē, ka kāda trešā valsts nepiešķir 
Kopienas ieguldījumu sabiedrībām 
efektīvu pieeju tirgum, kas ir līdzvērtīga 
pieejai, kādu Kopiena piešķir 
ieguldījumu sabiedrībām no šīs trešās 
valsts, Komisija, ievērojot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijas, 
iesniedz Padomei priekšlikumus par 
attiecīgu pilnvaru piešķiršanu sarunu 
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veikšanai, lai Kopienas ieguldījumu 
sabiedrībām nodrošinātu līdzvērtīgas 
konkurences iespējas. Padome pieņem 
lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.
Priekšlikumus nekavējoties iesniedz 
Eiropas Parlamentam informatīvos 
nolūkos.”

Or. en

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Direktīvas 15. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Pirmajā daļā minētajos gadījumos 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu,
jebkurā laikā un papildus sarunu 
uzsākšanai var nolemt, ka attiecīgajām 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
jāierobežo vai jāpārtrauc savi lēmumi 
attiecībā uz pieprasījumiem piešķirt 
atļauju, kas iesniegti lēmuma 
pieņemšanas laikā vai vēlāk, un attiecībā 
uz kapitāldaļu iegūšanu, ko veic tieši vai 
netieši mātesuzņēmumi, kurus 
reglamentē attiecīgās trešās valsts 
tiesību akti. Šādus ierobežojumus vai 
pārtraukšanu nevar piemērot attiecībā 
uz filiāļu izveidi, ko veic ieguldījumu 
sabiedrības, kuras attiecīgi pilnvarotas 
Kopienā, vai to filiāles, vai attiecībā uz 
kapitāldaļu iegūšanu, ko šādas 
sabiedrības vai filiāles veic Kopienas 
ieguldījumu sabiedrībās. Šādu 
pasākumu ilgums nevar pārsniegt trīs 
mēnešus.”
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Or. en

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
15. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3f) Direktīvas 15. panta 3. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Pirms otrajā daļā minētā trīs mēnešu 
perioda beigām, ņemot vērā sarunu 
rezultātus, Komisija, pieņemot deleģētus 
aktus saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu,
var nolemt pagarināt šo pasākumu 
ilgumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3g) Direktīvas 16. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:

„Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
izstrādā pamatnostādnes attiecībā uz 
iepriekš minētajām uzraudzības 
metodēm.”

Or. en
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Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
18. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3h) Direktīvas 18. panta 3. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„3. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu [..] 
attīstību un nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu:”

Or. en

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.i punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
18. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3i) Direktīvas 18. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.j punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 6. punkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3j) Direktīvas 19. panta 6. punkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:
„ – iepriekšminētie pakalpojumi attiecas 
uz akcijām, kuru tirdzniecība ir atļauta 
regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās 
valsts tirgū, naudas tirgus 
instrumentiem, obligācijām vai cita 
veida parāda vērtspapīriem (izņemot tās 
obligācijas vai parāda vērtspapīrus, kas 
ietver atvasinātu instrumentu), PVKIU 
un citiem nekompleksiem finanšu 
instrumentiem. Trešās valsts tirgu 
uzskata par līdzvērtīgu regulētam 
tirgum, ja tas atbilst prasībām, kas ir 
līdzvērtīgas III sadaļā noteiktajām. 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde savā 
tīmekļa vietnē publicē to tirgu sarakstu, 
kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem. Šo 
sarakstu periodiski atjaunina,”

Or. en

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.k punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 10. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3k) Direktīvas 19. panta 10. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„10. Lai nodrošinātu ieguldītāju 
vajadzīgo aizsardzību, kā arī 
konsekventu saskaņošanu un1. līdz 
8. punkta vienādu piemērošanu, 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu, 
nodrošina, ka ieguldījumu sabiedrības 
ievēro principus, kas norādīti minētajā 
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punktā, sniedzot ieguldījumu 
pakalpojumus vai papildpakalpojumus 
saviem klientiem. Nosakot šos 
īstenošanas pasākumus, ņem vērā:”

Or. en

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.l punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
19. pants – 10. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3l) Direktīvas 19. panta 10. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 123

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.m punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
21. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3m) Direktīvas 21. panta 6. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„6. Lai nodrošinātu ieguldītājiem 
vajadzīgo aizsardzību, pareizu un 
sakārtotu tirgu darbību, konsekventu 
saskaņošanu un 1., 3. un 4. punkta 
vienādu piemērošanu, Komisija, 
izmantojot deleģētus aktus saskaņā ar 64., 
64.a un 64.b pantu, pieņem pasākumus 
attiecībā uz:”
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Or. en

Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.o punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
22. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3o) Direktīvas 22. panta 3. punkta pirmās 
daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„3. Lai nodrošinātu to, ka, veicot 
pasākumus ieguldītāju aizsardzībai un 
godīgai un sakārtotai tirgu darbībai, 
ņem vērā finanšu tirgu tehnisko 
attīstību, un lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, definē:”

Or. en

Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.p punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3p) Direktīvas 22. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.r punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
23. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3r) Direktīvas 22. panta 3. punkta piekto 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Reģistru regulāri atjaunina. To publicē 
internetā un tas ir publiski pieejams.
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
izveido visu Kopienas ieguldījumu 
sabiedrību iecelto saistīto aģentu sarakstu. 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde 
publicē šo sarakstu savā tīmekļa vietnē un 
to pastāvīgi atjaunina.”

Or. en

Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.s punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
24. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3s) Direktīvas 24. panta 5. punkta pirmās 
daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 2., 3., un 4. punkta 
vienādu piemērošanu, ņemot vērā 
tirdzniecības prakses izmaiņas, un lai 
nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu 
darbību, Komisija, pieņemot deleģētus 
aktus saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu,
definē:”

Or. en
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Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.t punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
24. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3t) Direktīvas 24. panta 5. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.u punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3u) Direktīvas 25. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Neskarot to pienākumu piešķiršanu, 
kas paredz, lai būtu izpildīti noteikumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2003/6/EK (2003. gada 28. 
janvāris) par iekšējās informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 
manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu), Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde un dalībvalstis nodrošina,
ka ir paredzēti attiecīgi pasākumi, lai 
ļautu kompetentajai iestādei uzraudzīt 
ieguldījumu sabiedrību darbības, lai 
tādējādi nodrošinātu, ka tās rīkojas 
godīgi, taisnīgi un profesionāli un 
veicina tirgus integritāti.”
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Or. en

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.v punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3v) Direktīvas 25. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu 
sabiedrībām vismaz piecus gadus glabāt 
būtiskos datus, kas attiecas uz visiem 
tiem darījumiem ar finanšu 
instrumentiem, kurus tās veikušas savā 
vai klienta vārdā, lai šādi dati būtu 
pieejami Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei un kompetentajai iestādei. 
Attiecībā uz darījumiem, kas veikti 
klientu vārdā, uzskaitē ietver visu 
informāciju par klienta identitāti un 
informāciju, kas vajadzīga saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 91/308/EEK 
(1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai.”

Or. en

Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.w punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3w) Direktīvas 25. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:



PR\806661LV.doc 79/210 PE439.086v03-00

LV

„7. Lai nodrošinātu, ka ir pārveidoti 
tirgus integritātes aizsardzības 
pasākumi, lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
tehnisko attīstību un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 1. līdz 5. 
punkta vienādu piemērošanu, Komisija, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 64., 
64.a un 64.b pantu, definē metodes un 
pasākumus attiecībā uz ziņošanu par 
finanšu darījumiem, šo ziņojumu formu 
un saturu un atbilstoša tirgus 
definēšanas kritērijus saskaņā ar 
3. punktu.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 133

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.x punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3x) Direktīvas 27. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Tā tirgus kompetentā iestāde, kas ir 
visatbilstošākais likviditātes ziņā, kā 
definēts 25. pantā, vismaz reizi gadā, 
pamatojoties uz to pasūtījumu vidējo 
aritmētisko vērtību, kuri izpildīti tirgū 
attiecībā uz konkrēto akciju, attiecībā uz 
katru akciju nosaka akciju kategoriju, 
kurā tā iekļauta. Šo informāciju dara 
zināmu visiem tirgus dalībniekiem un 
nosūta Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei. Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde publicē šo informāciju savā 
tīmekļa vietnē.”

Or. en
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Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.y punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
27. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3y) Direktīvas 27. panta 7. punkta pirmās 
daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„7. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. līdz 6. punkta vienādu 
piemērošanu, veicinot akciju efektīvo 
novērtēšanu un maksimizētu 
ieguldījumu sabiedrību iespēju gūt 
labāko darījumu saviem klientiem, 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus
saskaņā ar 64., 64.a un 64.b pantu:”

Or. en

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.z punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
27. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3z) Direktīvas 27. panta 7. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 136

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.aa punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
28. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3aa) Direktīvas 28. panta 3. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„3. Lai nodrošinātu tirgu pārskatāmu 
un sakārtotu darbību, konsekventu 
saskaņošanu un 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu:”

Or. en

Grozījums Nr. 137

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.ab punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
28. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3ab) Direktīvas 28. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.ac punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
29. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3ac) Direktīvas 29. panta 3. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, pieņem pasākumus attiecībā 
uz:”

Or. en

Grozījums Nr. 139

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.ad punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
29. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3ad) Direktīvas 29. panta 3. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 140

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.ae punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
30. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3ae) Direktīvas 30. panta 3. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
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„3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, pieņem pasākumus attiecībā 
uz:”

Or. en

Grozījums Nr. 141

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.af punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
30. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3af) Direktīvas 30. panta 3. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 142

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.ag punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
31. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3ag) Direktīvas 31. panta 2. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Ja ieguldījumu sabiedrība plāno 
izmantot saistītos aģentus, ieguldījumu 
sabiedrības piederības dalībvalsts 
kompetentā iestāde atbilstīgā termiņā 
pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes lūguma dara zināmu to saistīto 
aģentu identitāti, kurus ieguldījumu 
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sabiedrība plāno izmantot minētajā 
dalībvalstī. Uzņēmēja dalībvalsts šādu 
informāciju var darīt zināmu atklātībai 
un nosūta to Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei.”

Or. en

Grozījums Nr. 143

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 4. punkts
Direktīva 2004/39/EK
31. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienādu 
paziņošanas procedūru, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde var izstrādāt
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi saistībā 
ar pienākumu paziņot informāciju saskaņā 
ar 2. un 4. punktu un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu saskaņā ar 3. un 
6. punktu, tostarp nosacījumi standarta 
veidlapu un veidņu izstrādei.

7. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienādu 
paziņošanas procedūru, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi saistībā 
ar pienākumu paziņot informāciju saskaņā 
ar 2. un 4. punktu un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu saskaņā ar 3. un 
6. punktu, tostarp nosacījumi standarta 
veidlapu un veidņu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 144

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5. punkts
Direktīva 2004/39/EK
32. pants – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienādu 
paziņošanas procedūru, Eiropas 

10. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienādu 
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Vērtspapīru un tirgu iestāde var izstrādāt 
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi saistībā 
ar pienākumu paziņot informāciju saskaņā 
ar 2. un 4. punktu un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu saskaņā ar 3. punktu, 
tostarp nosacījumi standarta veidlapu un 
veidņu izstrādei.

paziņošanas procedūru, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi saistībā 
ar pienākumu paziņot informāciju saskaņā 
ar 2. un 4. punktu un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu saskaņā ar 3. punktu, 
tostarp nosacījumi standarta veidlapu un 
veidņu izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 145

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
36. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Direktīvas 36. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.a Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei 
paziņo par visiem atļauju atsaukšanas 
gadījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
40. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Direktīvas 40. panta 6. punkta pirmās 
daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
"6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. līdz 5. punkta vienādu 
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piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu:”

Or. en

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
40. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Direktīvas 40. panta 6. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 148

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Direktīvas 41. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Kompetentā iestāde, kas pieprasa 
finanšu instrumenta tirdzniecības 
apturēšanu vai tā atsaukšanu no 
tirdzniecības vienā vai vairākos 
regulētos tirgos, tūlīt dara zināmu 
atklātībai savu lēmumu un informē 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes. 
Ja vien tas nevar radīt būtisku 
kaitējumu ieguldītāju interesēm vai 
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sakārtotai tirgus darbībai, pārējo 
dalībvalstu kompetentās iestādes 
pieprasa minētā finanšu instrumenta 
tirdzniecības apturēšanu vai tā 
atsaukšanu no tirdzniecības regulētajos 
tirgos un daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmās, kas darbojas to pārziņā.”

Or. en

Grozījums Nr. 149

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
42. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5e) Direktīvas 42. panta 6. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Regulētais tirgus informē tās 
piederības dalībvalsts kompetento 
iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi par dalībvalsti, kurā tas plāno 
veikt šādus pasākumus. Piederības 
dalībvalsts kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā dara zināmu šo 
informāciju dalībvalstij, kurā regulētais 
tirgus plāno veikt šādus pasākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 150

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
44. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5f) Direktīvas 44. panta 3. punkta pirmās
daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
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formulējumu:
„3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, pieņem pasākumus attiecībā 
uz:”

Or. en

Grozījums Nr. 151

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
44. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5g) Direktīvas 44. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
45. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5h) Direktīvas 45. panta 3. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu 
formulējumu:
„3. Lai nodrošinātu finanšu tirgu efektīvu
un sakārtotu darbību, konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, izmantojot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
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64.b pantu, pieņem pasākumus attiecībā 
uz:”

Or. en

Grozījums Nr. 153

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 5.i punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
45. pants – 3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5i) Direktīvas 45. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 7.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Direktīvas 51. pantā aiz 2. punkta 
iekļauj šādu punktu:
„2.a Dalībvalstis informē Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi par 
administratīvo sodu, kas noteikts saskaņā 
ar šā panta 1. punktu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
54. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Direktīvas 54. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.a Šā panta noteikumi neliedz 
kompetentajām iestādēm apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju vai nodot 
konfidenciālu informāciju Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei vai Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai. Uz 
informāciju, kas iegūta kompetento 
iestāžu un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes vai Eiropas Sistēmisko risku 
komitejas informācijas apmaiņā, attiecas 
dienesta noslēpuma pienākums, kas 
jāievēro personām, kuras strādā vai ir 
strādājušas kompetentajās iestādēs, kas 
saņem tādu informāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Direktīvas 56. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dažādu dalībvalstu kompetentās 
iestādes sadarbojas savā starpā un ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi
vienmēr, kad tas ir vajadzīgs, lai 
izpildītu to pienākumus, kas paredzēti 
šajā direktīvā, izmantojot pilnvaras, kas 
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tām piešķirtas vai nu ar šo direktīvu, vai 
ar valstu tiesību aktiem.
Kompetentās iestādes sniedz palīdzību 
pārējo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei. Jo īpaši tās apmainās ar 
informāciju un sadarbojas jebkurā 
izmeklēšanā vai uzraudzības darbībās.
Lai sekmētu un paātrinātu sadarbību un 
jo īpaši veiktu informācijas apmaiņu, 
dalībvalstis izraugās tikai vienu 
kompetento iestādi par kontaktpunktu 
attiecībā uz šo direktīvu. Dalībvalstis 
paziņo Komisijai, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei un pārējām dalībvalstīm to 
iestāžu nosaukumus, kas ir izraudzītas 
saņemt pieprasījumus veikt informācijas 
apmaiņu vai sadarboties atbilstoši šim 
punktam.”

Or. en

Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Direktīvas 56. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Ja kompetentai iestādei ir pietiekams 
iemesls uzskatīt, ka rīcību, kas ir 
pretrunā šīs direktīvas noteikumiem un 
ko veic vienības, uz kurām neattiecas tās 
uzraudzība, veic vai tā ir veikta citas 
dalībvalsts teritorijā, tā paziņo to pēc 
iespējas precīzāk attiecīgās citas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. 
Attiecīgā kompetentā iestāde atbilstoši 
rīkojas. Tā informē kompetento iestādi, 
kas to informējusi, un Eiropas 
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Vērtspapīru un tirgu iestādi par veiktās 
rīcības rezultātiem un, ciktāl tas 
iespējams, arī būtiskajiem starpposma 
notikumiem. Šis punkts neskar tās 
kompetentās iestādes pilnvaras, kura 
nosūtījusi informāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 158

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8d) Direktīvas 56. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 64., 64.a un 
64.b pantu, nosaka standartus kompetento 
iestāžu pienākumam sadarboties un
kritērijus, saskaņā ar kuriem regulēta 
tirgus darbības uzņēmējā dalībvalstī 
varētu uzskatīt par darbībām, kam ir 
būtiska nozīme vērtspapīru tirgu 
darbībā un ieguldītāju aizsardzībā 
attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 159

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 8.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8d) Direktīvas 56. panta 5. punktā iekļauj 
šādu daļu: 
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 160

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 9. punkts
Direktīva 2004/39/EK
56. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties saskaņā ar 
1. punktu un sadarbības nolīgumu saturu 
saskaņā ar 2. punktu, tostarp nosacījumi 
standarta veidlapu un veidņu izstrādei.

6. Lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties saskaņā ar 
1. punktu un sadarbības nolīgumu saturu 
saskaņā ar 2. punktu, tostarp nosacījumi 
standarta veidlapu un veidņu izstrādei.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 161

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 10. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2004/39/EK
57. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta pašreizējo tekstu numurē kā 
1. punktu;

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde vai 
dalībvalsts kompetentā iestāde var lūgt 
citas dalībvalsts kompetento iestādi 
iesaistīties uzraudzības darbībā, 
pārbaudē uz vietas vai izmeklēšanā. 
Attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām, 
kas ir attāli regulēta tirgus locekļi, 
regulētā tirgus kompetentā iestāde var 
izvēlēties tieši vērsties pie tām, un šādā 
gadījumā tā atbilstīgi informē attālā 
locekļa piederības dalībvalsts 
kompetento iestādi.”

Or. en

Grozījums Nr. 162

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 10. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/39/EK
57. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties uzraudzības 
darbībās, pārbaudēs uz vietas un 
izmeklēšanā.

2. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar kompetento iestāžu 
pienākumu sadarboties uzraudzības 
darbībās, pārbaudēs uz vietas un 
izmeklēšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 163

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 11. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
58. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) aiz 1. punkta iekļauj šādu punktu:
„1.a Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei un citām kompetentajām iestādēm 
visu būtisko un nepieciešamo informāciju, 
lai pildītu šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 164

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 11. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2004/39/EK
58. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar informācijas 
apmaiņas pienākumu, tostarp nosacījumi 
standarta veidlapu un veidņu izstrādei.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros paredzētas kopīgas
procedūras informācijas apmaiņai, tostarp 
nosacījumi standarta veidlapu un veidņu 
izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 165

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Direktīvas 59. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„Par šādu atteikumu kompetentā iestāde 
attiecīgi paziņo kompetentajai lūguma 
iesniedzējai iestādei un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei, sniedzot 
iespējami sīkāku informāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 166

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 12. punkts
Direktīva 2004/39/EK
60. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar pienākumu pirms 
atļaujas piešķiršanas apspriesties ar citām 
kompetentajām iestādēm, tostarp 
nosacījumi standarta veidlapu un veidņu 
izstrādei.

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar pienākumu pirms 
atļaujas piešķiršanas apspriesties ar citām 
kompetentajām iestādēm, tostarp 
nosacījumi standarta veidlapu un veidņu 
izstrādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 167

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.a punkts (jauns) – ievaddaļa un a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Direktīvas 64. pantu groza šādi:
a) panta 2. punktu groza šādi:
„2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 2. un 4. pantā, 10.b panta 
1. punktā, 13. panta 10. punktā, 15., 18., 
19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 
44. un 45. pantā un 56. panta 2. punktā, 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 168

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64. pants –2.a un 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc 2. punkta iekļauj šādus punktus:
„2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 64.a un 
64.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 169

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) panta 2.a punktu aizstāj ar šādu 
punktu:
„2.a Neviens no pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem nedrīkst grozīt šīs 
direktīvas pamatnoteikumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 170

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.a punkts (jauns) – d apakšpunkts
Direktīva 2004/39/EK
64. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) svītro 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 171

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Aiz 64. panta iekļauj šādu pantu:
„64.a pants

Deleģēšanas atsaukšana
1. Direktīvas 2. un 4. pantā, 10.b panta 
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1. punktā, 13. panta 10. punktā, 15., 18., 
19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 
44. un 45. pantā un 56. panta 2. punktā
minēto pilnvaru deleģēšanu var atsaukt 
Eiropas Parlaments vai Padome.

2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, cenšas informēt 
otru iestādi un Komisiju.

3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Šis 
lēmums stājas spēkā uzreiz vai vēlākā 
datumā, kas ir norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
spēkā esamību. To publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 172

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 14.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/39/EK
64.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) Aiz 64.a panta iekļauj šādu pantu:
„64.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
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 pagarina par diviem 
mēnešiem.

2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
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pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 173

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1 punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 2. panta 3. punkta pirmo 
daļu groza šādi:

„3. Lai ņemtu vērā finanšu tirgu 
tehnisko attīstību un nodrošinātu 1. 
punkta vienādu piemērošanu, Komisija 
saskaņā ar 27. panta 2. un 2.a punktā 
minētajām procedūrām pieņem 
deleģētus aktus un īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz definīcijām, kas 
izklāstītas šā panta 1. punktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 174

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
2. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 2. panta 3. punkta trešo 
daļu groza šādi:

„Šā punkta otrās daļas a) un 
b) apakšpunktā minētos pasākumus 
nosaka, pieņemot deleģētus aktus saskaņā 
ar 27., 27.a un 27.b pantu.”

Or. en



PR\806661LV.doc 101/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 175

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
2. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 2. panta 3. punktā iekļauj 
šādu daļu:

„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 176

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Direktīvas 4. panta 6. punktu groza 
šādi:
„6. [...] Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 1. punkta 
vienādu piemērošanu, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde īpaši nosaka 
tehniskus noteikumus, saskaņā ar 
kuriem publicētais gada finanšu 
pārskats, tostarp revidenta ziņojums, 
jāsaglabā publiski pieejams. 
Nepieciešamības gadījumā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde drīkst 
koriģēt piecu gadu laikposmu, kas 
minēts 1. punktā.
Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
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daļā minēto tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 177

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
5. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) Direktīvas 5. panta 6. punkta pirmo 
daļu groza šādi:
„6. Komisija saskaņā ar 27. panta 2. un 
2.a punktā noteiktajām procedūrām 
pieņem deleģētus aktus un īstenošanas 
pasākumus, lai ņemtu vērā tehnisko 
attīstību finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un šā panta 1. 
līdz 5. punkta vienādu piemērošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 178

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
5. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1e) Direktīvas 5. panta 6. punkta trešo 
daļu groza šādi:
„Pasākumus, kas minēti a) apakšpunktā, 
pieņem saskaņā ar 27. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. 
Pasākumus, kas minēti b) un 
c) apakšpunktā, [..] nosaka, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 
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27.b pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 179

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
5. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1f) Direktīvas 5. panta 6. punkta ceturto 
daļu groza šādi:
„Attiecīgā gadījumā Komisija var arī 
piemērot 1. punktā minēto piecu gadu 
periodu, pieņemot deleģētu aktu saskaņā 
ar 27., 27.a un 27.b pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 180

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
5. pants – 6. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1g) Direktīvas 5. panta 6. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 181

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
9. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1h) Direktīvas 9. panta 7. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„7. Komisija ir pilnvarota, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 
27.b pantu, noteikt pasākumus, lai ņemtu 
vērā tehnisko attīstību finanšu tirgos un 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta 2., 4. un 5. punkta vienādu 
piemērošanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 182

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.i punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
9. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1i) Direktīvas 9. panta 7. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Komisija, pieņemot deleģētus aktus
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, arī
nosaka šā panta 4. punktā minētā „īsā 
norēķinu cikla” maksimālo ilgumu, kā 
arī atbilstīgus mehānismus kontrolei, ko 
veic izcelsmes dalībvalsts kompetentā 
iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 183

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – -1.j punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
9. pants – 7. punkts – 4. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1j) Direktīvas 9. panta 7. punktā iekļauj 
šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 184

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
12. pants – 8. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 8. punkta pirmās daļas 
ievaddaļu aizstāj ar šādu formulējumu:

„8. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību 
finanšu tirgos un lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un šī panta 1., 
2., 4., 5. un 6. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 
27.b pantu, paredz pasākumus:”

Or. en

Grozījums Nr. 185

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
12. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 8. punktā iekļauj šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 186

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK
12. pants – 8.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu šā panta 1. punkta 
vienādu piemērošanu un lai ņemtu vērā 
tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar ko izveido saskaņotu
standarta veidlapu, kura jāizmanto, 
paziņojot emitentam šā panta 1. punktā 
prasīto informāciju vai iesniedzot 
informāciju saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

9. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta 1. punkta 
vienādu piemērošanu un lai ņemtu vērā 
tehniskas pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu …/…, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar ko izveido standarta veidlapu, 
kura jāizmanto, paziņojot emitentam šā 
panta 1. punktā prasīto informāciju vai 
iesniedzot informāciju saskaņā ar 19. panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 187

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar 
šādu daļu:
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„2. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā 
tehnisko attīstību finanšu tirgos un lai 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un 1. punkta vienādu piemērošanu. Tā 
jo īpaši nosaka:”

Or. en

Grozījums Nr. 188

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) svītro 2. punkta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 189

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) panta 2. punktā iekļauj šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 190

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns) – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, ar ko izveido 
saskaņotu standarta veidlapu, kura 
jāizmanto, paziņojot emitentam šā panta 
1. punktā prasīto informāciju vai iesniedzot 
informāciju saskaņā ar 19. panta 3. punktu. 

3. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. punkta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas finanšu tirgos, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, ar ko izveido 
saskaņotu standarta veidlapu, kura 
jāizmanto, paziņojot emitentam šā panta 
1. punktā prasīto informāciju vai iesniedzot 
informāciju saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 191

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 14. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā 
tehnisko attīstību finanšu tirgos un lai 
nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un 1. punkta vienādu piemērošanu.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.b punkts (jauns) 
Direktīva 2004/109/EK
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Direktīvas 17. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā 
tehnisko attīstību finanšu tirgos un 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijā un lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 1., 2. un 
3. punkta vienādu piemērošanu. Tā jo 
īpaši nosaka to finanšu iestāžu veidus, 
caur kurām akcionārs var izmantot 
finansiālās tiesības, kā paredzēts 
2. punkta c) apakšpunktā.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 193

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2c) Direktīvas 18. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu,
nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā 
tehnisko attīstību finanšu tirgos un 
informācijas un komunikācijas 
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tehnoloģijā un lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 1. līdz 
4. punkta vienādu piemērošanu. Tā jo 
īpaši nosaka to finanšu iestāžu veidus, 
caur kurām parāda vērtspapīru turētāji 
var izmantot finansiālās tiesības, kā 
paredzēts 2. punkta c) apakšpunktā.
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 194

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2d) Direktīvas 19. panta 4. punktu groza 
šādi:

  „4. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus, lai nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 1., 2. un 
3. punkta vienādu piemērošanu [..].
Komisija jo īpaši nosaka procedūru, 
saskaņā ar kuru emitentam, 
akcionāram, citu finanšu instrumentu 
turētājam vai personai, kas minēta 
10. pantā, ir jāiesniedz informācija 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajai 
iestādei saskaņā ar attiecīgi 1. vai 
3. punktu, lai:
a) radītu iespēju iesniegt informāciju ar 
elektronisko līdzekļu palīdzību izcelsmes 
dalībvalstī;
b) saskaņot šīs direktīvas 4. pantā 
minēto gada finanšu pārskatu 
iesniegšanu ar Direktīvas 2003/71/EK 
10. pantā minētās gada informācijas 
iesniegšanu.
[..]
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Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 195

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2e) Direktīvas 21. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus, lai ņemtu vērā 
tehnisko attīstību finanšu tirgos un 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijā un lai nodrošinātu 1., 2. un 
3. punkta vienādu piemērošanu.
Komisija jo īpaši nosaka:
a) minimālos standartus regulētas 
informācijas izplatīšanai, kā minēts 1. 
punktā;
b) minimālos standartus centralizētās 
glabāšanas sistēmām, kas minētas 2. 
punktā.
Komisija var arī noteikt un atjaunināt to 
plašsaziņas līdzekļu sarakstu, kas 
paredzēti informācijas izplatīšanai 
sabiedrībā.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 196

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2f) Direktīvas 22. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
izstrādā atbilstīgas vadlīnijas un ievēro 
EVTI vadlīnijas, lai turpmāk veicinātu 
publisku pieeju informācijai, ko dara 
zināmu saskaņā ar Direktīvu 2003/6/EK, 
Direktīvu 2003/71/EK un šo direktīvu.”

Or. en

Grozījums Nr. 197

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2g) Direktīvas 22. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Komisija regulāri pārskata 
rezultātus, kas sasniegti, un var, 
pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 27., 
27.a un 27.b pantu, noteikt pasākumus, 
lai veicinātu atbilstību 19. un 
21. pantam.”

Or. en
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Grozījums Nr. 198

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
23. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2h) Direktīvas 23. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Ja emitenta juridiskā adrese atrodas 
trešā valstī, izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde, ievērojot Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijas,
var atbrīvot šo emitentu no prasībām, 
kas noteiktas 4. līdz 7. pantā, 12. panta 
6. punktā, 14., 15. un 16. līdz 18. pantā, 
ar nosacījumu, ka attiecīgās trešās valsts 
tiesību aktos ir noteiktas tādas pašas 
prasības vai ka šāds emitents atbilst 
tādām trešās valsts tiesību aktu 
prasībām, ko izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde uzskata par 
līdzvērtīgām.
Šādā gadījumā kompetentā iestāde 
informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi par piešķirto atbrīvojumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 199

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.i punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2i) Direktīvas 23. panta 4. punktu groza 
šādi:
„4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 
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27.b pantu, nosaka pasākumus,
i) ar ko izveido mehānismu, lai noteiktu, 
vai ar šo direktīvu prasīta informācija, 
tostarp finanšu pārskati, ir līdzvērtīga 
informācijai, tostarp finanšu 
pārskatiem, ko prasa ar trešās valsts 
normatīvajiem un administratīvajiem 
noteikumiem;
ii) ar ko konstatē, ka, ņemot vērā 
normatīvos un administratīvos 
noteikumus vai praksi vai procedūras, 
kas balstītas uz starptautiskiem 
standartiem, ko noteikušas 
starptautiskas organizācijas, trešā valsts, 
kurā emitents ir reģistrēts, nodrošina 
līdzvērtību informācijas prasībām, kas 
paredzētas šajā direktīvā.
Saistībā ar pirmās daļas ii) punktu 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka pasākumus attiecībā uz 
standartu novērtēšanu, kas ir svarīgi 
emitentiem vairāk nekā vienā valstī.

[..
Vēlākais piecus gadus pēc 31. pantā 
minētās dienas Komisija saskaņā ar 27., 
27.a un 27.b pantu pieņem vajadzīgos 
lēmumus attiecībā uz to grāmatvedības 
standartu līdzvērtību, ko izmanto trešo 
valstu emitenti, ievērojot 30. panta 
3. punktā izklāstītos nosacījumus. Ja 
Komisija nolemj, ka trešās valsts 
grāmatvedības standarti nav līdzvērtīgi, 
tā var atļaut attiecīgajiem emitentiem 
turpināt izmantot šādus grāmatvedības 
standartus atbilstīga pārejas perioda 
laikā.
Saistībā ar šā punkta trešo daļu 
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, arī 
nosaka pasākumus, lai izveidotu 
vispārīgus līdzvērtības kritērijus 
attiecībā uz grāmatvedības standartiem, 
kas ir svarīgi emitentiem vairāk nekā 
vienā valstī.
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[..
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 200

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.j punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
23. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2j) Direktīvas 23. panta 5. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 2. punkta vienādu 
piemērošanu, Komisija, pieņemot 
deleģētus aktus saskaņā ar 27., 27.a un 
27.b pantu, var noteikt pasākumus, 
nosakot tās informācijas veidus, kas 
darīta zināma trešajā valstī un kas ir 
svarīga sabiedrībai Kopienā.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 201

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.k punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
23. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2k) Direktīvas 23. panta 7. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
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„7. Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību 
finanšu tirgos un nodrošinātu 
konsekventu saskaņošanu un 6. punkta 
vienādu piemērošanu, Komisija saskaņā 
ar 27., 27.a un 27.b pantu pieņem 
īstenošanas pasākumus, ar ko konstatē, 
ka, ņemot vērā normatīvos vai 
administratīvos noteikumus, trešā valsts 
nodrošina to neatkarības prasību 
līdzvērtību, kas paredzētas šajā 
direktīvā un deleģētajos aktos, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.
Komisija, pieņemot deleģētus aktus 
saskaņā ar 27., 27.a un 27.b pantu, 
nosaka arī pasākumus, lai izveidotu 
vispārīgus līdzvērtības kritērijus 
pirmajā daļā minētajā nolūkā. 
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 202

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.l punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2l) Direktīvas 24. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Katra dalībvalsts nosaka centrālu 
iestādi, kas Direktīvas 2003/71/EK 21. 
panta 1. punktā ir minēta kā centrālā 
kompetentā administratīvā iestāde, kura 
atbild par šajā direktīvā paredzēto 
pienākumu izpildi un par to, lai tiktu 
nodrošināts, ka ir piemēroti noteikumi, 
kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. 
Dalībvalstis attiecīgi informē Komisiju 
un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.”
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Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 203

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.m punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2m) Direktīvas 24. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„3. Dalībvalstis informē Komisiju, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un 
citu dalībvalstu kompetentās iestādes 
par jebkādu vienošanos, ko tās ir 
noslēgušas attiecībā uz uzdevumu 
deleģēšanu, tostarp par precīziem 
nosacījumiem, ar ko reglamentē 
uzdevumu deleģēšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 204

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2.n punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2n) Direktīvas 25. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a Kompetentās iestādes sadarbojas ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kad 
tas ir nepieciešams šīs direktīvas mērķiem.
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un 
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citām kompetentajām iestādēm visu 
būtisko un nepieciešamo informāciju, lai 
pildītu šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 205

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (3a) Direktīvas 25. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„4. Dalībvalstis un Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde var slēgt sadarbības 
līgumus par informācijas apmaiņu ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm vai 
struktūrām, kurām atbilstīgie tiesību 
akti ļauj veikt jebkādus uzdevumus, kas 
kompetentajām iestādēm uzdoti ar šo 
direktīvu saskaņā ar 24. pantu. Kad 
dalībvalsts noslēdz šādu līgumu, par to 
informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi. Uz šādu informācijas apmaiņu 
attiecas tādas dienesta noslēpuma 
garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas 
tām, kuras minētas šajā pantā. Šāda 
informācijas apmaiņa ir paredzēta 
minēto atbildīgo iestāžu vai struktūru 
uzraudzības uzdevumu izpildei. Ja 
informācija nāk no citas dalībvalsts, to 
drīkst darīt zināmu tikai ar to 
kompetento iestāžu nepārprotamu 
piekrišanu, kas atklājušas to, un, 
attiecīgos gadījumos, tikai mērķiem, 
attiecībā uz kuriem šāda piekrišana ir 
dota.”

Or. en
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Grozījums Nr. 206

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (3b) Direktīvas 26. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Ja emitents vai vērtspapīru turētājs 
nepārstāj pārkāpt attiecīgus juridiskus 
vai reglamentējošus noteikumus par 
spīti izcelsmes dalībvalsts kompetentās 
iestādes veiktajiem pasākumiem vai arī 
ja šie pasākumi ir izrādījušies 
nepiemēroti, tad uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde pēc izcelsmes 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
informēšanas saskaņā ar 3. panta 2. 
punktu veic attiecīgus pasākumus, lai 
aizsargātu ieguldītājus. Komisijai un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei par 
šādiem pasākumiem paziņo, cik ātri vien 
iespējams.”

Or. en

Grozījums Nr. 207

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
VI nodaļa (pēc 26. panta) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Direktīvas VI nodaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:
„DELEĢĒTIE AKTI UN
ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI”

Or. en
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Grozījums Nr. 208

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (3d) Direktīvas 27. panta 2.a punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2.a Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, 
kas minēti 2. panta 3. punktā, 5. panta 
6. punktā, 9. panta 7. punktā, 12. panta 
8. punktā, 13. panta 2. punktā, 14. panta 
2. punktā, 17. panta 4. punktā, 18. panta 
5. punktā, 19. panta 4. punktā, 21. panta 
4. punktā un 23. panta 4., 5. un 7. punktā, 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 209

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27. pants – 2.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) Direktīvas 27. pantā iekļauj šādu 
2.aa punktu:
„2.aa Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.” 

Or. en
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Grozījums Nr. 210

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27. pants – 2.ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3f) Direktīvas 27. pantā iekļauj šādu 
2.ab punktu:
„2.ab Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 27.a un 
27.b pantā paredzētos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 211

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.g punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3g) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„27.a pants

Deleģēšanas atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 2. panta 3. punktā, 5. panta 
6. punktā, 9. panta 7. punktā, 12. panta 
8. punktā, 13. panta 2. punktā, 14. panta 
2. punktā, 17. panta 4. punktā, 18. panta 
5. punktā, 19. panta 4. punktā, 21. panta 
4. punktā un 23. panta 4., 5. un 7. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
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lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā tūlīt vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 212

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2004/109/EK
27.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3h) Aiz 27.a panta iekļauj šādu pantu:
„27.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 213

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
11. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Direktīvas 11. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„4. Dalībvalstis informē cita citu, EUI un 
Komisiju par gadījumiem, kad tās 
uzskata, ka trešā valsts atbilst 
nosacījumiem, kas noteikti 1. vai 
2. punktā, vai citos gadījumos, kas 
atbilst tehniskajiem kritērijiem saskaņā 
ar 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 214

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) Direktīvas 16. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis informē viena otru un 
Komisiju, kā arī EUI par gadījumiem, 
kad tās uzskata, ka trešā valsts atbilst 1. 
panta b) apakšpunktā noteiktajiem 
nosacījumiem. EUI savās tīmekļa vietnēs 
publicē to valstu sarakstu, kuras uzskata 
par līdzvērtīgām.”

Or. en

Grozījums Nr. 215

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
28. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) Direktīvas 28. panta 7. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„7. Dalībvalstis informē cita citu, EUI un 
Komisiju par gadījumiem, kad, 
viņuprāt, kāda trešā valsts atbilst 3., 4. 
vai 5. punktā minētajiem 
nosacījumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 216

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) Direktīvas 31. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis, EUI un Komisija 
informē viena otru par gadījumiem, kad 
saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem 
nav atļauta 1. punkta pirmajā daļā 
paredzēto pasākumu piemērošana, un 
varētu tikt veikta koordinēta darbība, 
lai panāktu risinājumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 217

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 1. punkts
Direktīva 2005/60/EK
31. pants – 3.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 4. Lai nodrošinātu konsekventu 
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piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
apkarošanā, Eiropas Banku iestāde, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar 42. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā …/…, 
Regulā …/… un Regulā …/…, lai noteiktu 
31. panta 3. punktā minēto papildu 
pasākumu veidu, kā arī kredītiestāžu un 
finanšu iestāžu obligāto rīcību, ja trešās 
valsts tiesību aktos nav atļauts piemērot 
1. punkta pirmajā daļā prasītos pasākumus.

saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
apkarošanā, Eiropas Banku iestāde, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestāde, vispirms apspriežoties ar 41. pantā 
minēto Komiteju nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanai, izstrādā
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
42. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā …/…, Regulā …/… un 
Regulā …/…, lai noteiktu 31. panta 
3. punktā minēto papildu pasākumu veidu, 
kā arī kredītiestāžu un finanšu iestāžu 
obligāto rīcību, ja trešās valsts tiesību aktos 
nav atļauts piemērot 1. punkta pirmajā daļā 
prasītos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 218

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2. punkts
Direktīva 2005/60/EK
34. pants – 3.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
apkarošanā, Eiropas Banku iestāde, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar 42. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā …/…, 
Regulā …/… un Regulā …/…, lai 
izklāstītu piemērošanas nosacījumus 
saistībā ar 2. punktā minētās informācijas 
obligāto saturu.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu un lai ņemtu vērā tehniskas 
pārmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
apkarošanā, Eiropas Banku iestāde, 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestāde, vispirms apspriežoties ar 41. pantā 
minēto Komiteju nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas novēršanai, izstrādā
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 42. 
pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulā …/…, Regulā …/… un Regulā 
…/…, lai izklāstītu piemērošanas 
nosacījumus saistībā ar 2. punktā minētās 
informācijas obligāto saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 219

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
VI nodaļa – virsraksts (pirms 40. panta)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas VI nodaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:

„DELEĢĒTIE AKTI”

Or. en

Grozījums Nr. 220

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„37.a pants

Kompetentās iestādes sadarbojas ar EUI, 
ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas 
mērķiem.
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
EUI un citām kompetentajām iestādēm 
visu būtisko un nepieciešamo informāciju, 
lai pildītu šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 221

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Direktīvas 40. panta 1. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Lai nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas vai teroristu finansēšanas 
apkarošanā varētu ņemt vērā tehnisko 
attīstību un varētu nodrošināt 
konsekventu saskaņošanu un vienotu šīs 
direktīvas īstenošanu, Komisija [..] 
pieņem šādus [..] pasākumus:”

Or. en

Grozījums Nr. 222

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.c punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Direktīvas 40. panta 1. punkta 
otro daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šos pasākumus [..] pieņem, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 41., 41.a un 
41.b pantu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 223

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.d punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) Direktīvas 40. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā EUI 
apvienotajā komitejā.”

Or. en

Grozījums Nr. 224

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.e punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) Direktīvas 40. panta 3. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šos pasākumus [..] pieņem, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 41., 41.a un 
41.b pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 225

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.f punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2f) Direktīvas 40. panta 3. punktā iekļauj 
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šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā EUI 
apvienotajā komitejā.”

Or. en

Grozījums Nr. 226

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.g punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2g) Direktīvas 40. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Ja Komisija konstatē, ka trešā valsts 
neatbilst nosacījumiem, kas ietverti 11. 
panta 1. vai 2. punktā, 28. panta 3., 4. 
vai 5. punktā vai pasākumos, kas 
noteikti saskaņā ar šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktu vai 16. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, vai ka trešās valsts 
tiesību akti nepieļauj 31. panta 1. punkta 
pirmajā daļā noteikto pasākumu 
piemērošanu, tā pieņem attiecīgu 
lēmumu, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 41., 41.a un 41.b pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 227

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.h punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
40. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2h) Direktīvas 40. panta 4. punktā 
iekļauj šādu daļu:
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„Deleģēto aktu projektus izstrādā EUI 
apvienotajā komitejā.”

Or. en

Grozījums Nr. 228

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.i punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2i) Direktīvas 41. panta 2.a punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2.a Direktīvas 40. pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 229

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.j punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41. pants – 2.b un 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2j) Direktīvas 41. pantā iekļauj šādu 2.b 
un 2.c punktu:
„2.b Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
2.c Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 41.a un 
41.b pantā paredzētos nosacījumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 230

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.k punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2k) Direktīvas 41. panta trešo daļu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 231

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.l punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2l) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„41.a pants

Deleģēšanas atsaukšana
1. Direktīvas 40. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.”

Or. en
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Grozījums Nr. 232

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2.m punkts (jauns)
Direktīva 2005/60/EK
41.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2m) Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„41.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
Direktīvas 40. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 233

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:
„Dalībvalstis prasa, lai kredītiestādes 
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pirms darbības sākšanas saņemtu
atļauju. Neskarot 7. līdz 12. pantu, 
dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz 
šādu atļauju piešķiršanu un paziņo tās 
EBI.”

Or. en

Grozījums Nr. 234

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
6. pants – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, var izstrādāt
tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti prasību un procedūru 
piemērošanas nosacījumi tādu atļauju 
piešķiršanai, kā noteikts 7., 8., 10., 11. un 
12. pantā, izņemot 11. panta 1. punkta 
otrajā teikumā paredzētos nosacījumus.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti prasību un procedūru 
piemērošanas nosacījumi tādu atļauju 
piešķiršanai, kā noteikts 7., 8., 10., 11. un 
12. pantā, izņemot 11. panta 1. punkta 
otrajā teikumā paredzētos nosacījumus.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Or. en

Grozījums Nr. 235

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 2. punkts
Direktīva 2006/48/EK
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu to kredītiestāžu nosaukumus, kurām ir Visu to kredītiestāžu nosaukumus, kurām ir 
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piešķirta atļauja, iekļauj sarakstā. Eiropas 
Banku iestāde publicē šo sarakstu un to 
pastāvīgi atjaunina.

piešķirta atļauja, iekļauj sarakstā. Eiropas 
Banku iestāde publicē šo sarakstu savā 
tīmekļa vietnē un to pastāvīgi atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 236

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
17. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 17. panta 1. punktā iekļauj 
šādu ea apakšpunktu:
„ea) ir izdarījusi nopietnus un 
sistemātiskus ES vai dalībvalstsu tiesību 
aktos noteikto saistību pārkāpumus 
attiecībā uz EBI un kompetentajām 
iestādēm.”

Or. en

Grozījums Nr. 237

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Direktīvas 17. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Atļaujas atsaukšanu vienmēr 
pamato, un par to informē attiecīgās 
personas. Šādu atsaukšanu dara zināmu 
EBI.”

Or. en



PR\806661LV.doc 135/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 238

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 3. punkts
Direktīva 2006/48/EK
19. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus 
saistībā ar tās informācijas sarakstu, kas 
vajadzīga 1. punktā minētās iegūšanas 
novērtējumam, un 19.b panta 1. punktā 
minēto attiecīgo kompetento iestāžu 
konsultāciju procesu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos
tehnisko standartu projektus Komisijai.

9. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus 
saistībā ar tās informācijas sarakstu, kas 
vajadzīga 1. punktā minētās iegūšanas 
novērtējumam, un 19.b panta 1. punktā 
minēto attiecīgo kompetento iestāžu 
konsultāciju procesu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 239

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 4. punkts
Direktīva 2006/48/EK
26. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu 25. panta un šā panta 
vienādu piemērošanu un lai izveidotu 
vienotu paziņošanas procedūru, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, 
Eiropas Banku iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi saistībā ar 
25. pantā un šajā pantā minēto 
informāciju un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 25. panta un šā panta 
vienādu piemērošanu, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, lai izveidotu vienotu 
paziņošanas procedūru un precizētu 
informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar 
25. pantu un šo pantu, un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 240

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 5. punkts
Direktīva 2006/48/EK
28. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu un lai izveidotu vienotu 
paziņošanas procedūru, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi saistībā ar šajā pantā minēto 
informāciju un šīs informācijas 
nosūtīšanas procesu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, lai 
izveidotu vienotu piemērojamo 
paziņošanas procedūru un precizētu 
informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar šo 
pantu, un šīs informācijas nosūtīšanas 
procesu, izmantojot drošus elektroniskos 
saziņas līdzekļus. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko standartu 
projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 241

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Direktīvas 36. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

„36. pants
Dalībvalstis dara Komisijai un EBI 
zināmu to gadījumu skaitu un veidu, 
kad ir bijis atteikums saskaņā ar 25. 
pantu un 26. panta 1. līdz 3. punktu vai 
kad ir veikti pasākumi saskaņā ar 30. 
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panta 3. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 242

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Direktīvas 38. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Kompetentās iestādes dara zināmas 
Komisijai, EBI un Eiropas Banku 
komitejai visas filiāļu atļaujas, kas 
piešķirtas kredītiestādēm, kuru 
galvenais birojs ir ārpus Kopienas.”

Or. en

Grozījums Nr. 243

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 6.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
39. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Direktīvas 39. panta 2. punktā iekļauj 
šādu ba) apakšpunktu:
„ba) EBI var saņemt no trešo valstu 
attiecīgajām iestādēm līdzvērtīgu 
informāciju un sadarboties ar tām tādā 
pašā mērā kā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.”

Or. en
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Grozījums Nr. 244

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 6.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) Direktīvas 39. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„3. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 1. un 
2. punktu, Komisija un EBI ar Eiropas 
Banku komitejas palīdzību izvērtē 
1. punktā minēto sarunu rezultātus un 
radušos situāciju.”

Or. en

Grozījums Nr. 245

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 7. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42. pants – 1.a punkts (jauns) – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
nosaka informācijas apmaiņas prasību 
procedūru, metodes un piemērošanas 
nosacījumus tādas informācija apmaiņai, 
kas varētu sekmēt kredītiestāžu uzraudzību. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai. 

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
nosaka informācijas apmaiņas prasību 
procedūru, metodes un formātus, kas 
varētu sekmēt kredītiestāžu uzraudzību, kā 
arī precizē sniedzamo informāciju. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 246

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 8. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42.a pants – 1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja divu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 3. punktu, un rīkojas
atbilstīgi šādam lēmumam. Divu mēnešu 
laikposmu uzskata par samierināšanas 
laikposmu minētās regulas nozīmē. Eiropas 
Banku iestāde pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc 
divu mēnešu laikposma beigām vai pēc 
kopīga lēmuma pieņemšanas.

Ja sākotnējā divu mēnešu laikposma 
beigās kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes gaida lēmumu, ko Eiropas Banku 
iestāde var pieņemt saskaņā ar minētās 
regulas 11. panta 3. punktu, lai nokārtotu 
šo jautājumu nolūkā nodrošināt atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, un 
pieņem galīgo lēmumu atbilstīgi Eiropas 
Banku iestādes lēmumam. Eiropas Banku 
iestādes lēmums neaizstāj attiecīgās 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
uzraudzības spriedumu. Divu mēnešu 
laikposmu uzskata par samierināšanas 
laikposmu minētās regulas nozīmē. Eiropas 
Banku iestāde pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc 
sākotnējā divu mēnešu laikposma beigām 
vai pēc kopīga lēmuma pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 247

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 10. punkts
Direktīva 2006/48/EK
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neliedz dažādu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
apmainīties ar informāciju vai nosūtīt 

2. Šā panta 1. punkts neliedz dažādu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
apmainīties ar informāciju vai nosūtīt 
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informāciju Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar šo direktīvu un citām 
direktīvām, kas attiecas uz kredītiestādēm. 
Uz šo informāciju attiecas 1. punktā 
izklāstītie dienesta noslēpuma nosacījumi."

informāciju Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar šo direktīvu un citām 
direktīvām, kas attiecas uz kredītiestādēm, 
kā arī ar Regulu .../... [EBI]. Uz šo 
informāciju attiecas 1. punktā izklāstītie 
dienesta noslēpuma nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 248

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 11. punkts
Direktīva 2006/48/EK
46. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības nolīgumus, kas paredz veikt 
informācijas apmaiņu, ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu 
iestādēm vai struktūrām, kas definētas 
47. pantā un 48. panta 1. punktā, 
dalībvalstis un Eiropas Banku iestāde var 
slēgt tikai tad, ja uz izpaužamo informāciju 
attiecas dienesta noslēpuma garantijas, kas 
ir vismaz līdzvērtīgas 44. panta 1. punktā 
minētajām garantijām.

Sadarbības nolīgumus, kas paredz veikt 
informācijas apmaiņu, ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu 
iestādēm vai struktūrām, kas definētas 
47. pantā un 48. panta 1. punktā, 
dalībvalstis un Eiropas Banku iestāde 
saskaņā ar Regulas ... 18. pantu var slēgt 
tikai tad, ja uz izpaužamo informāciju 
attiecas dienesta noslēpuma garantijas, kas 
ir vismaz līdzvērtīgas 44. panta 1. punktā 
minētajām garantijām.

Informāciju, kas iegūta apmaiņas ceļā 
saskaņā ar pirmo daļu, nevar atklāt bez to 
kompetento iestāžu skaidras piekrišanas, 
kuras to nosūtījušas, un attiecīgā 
gadījumā to atklāj tikai, lai sasniegtu 
mērķus, kuriem minētās iestādes ir 
devušas piekrišanu.

Or. en



PR\806661LV.doc 141/210 PE439.086v03-00

LV

Grozījums Nr. 249

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 12. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
49. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šī iedaļa neliedz minētajām iestādēm 
vai struktūrām paziņot kompetentajām 
iestādēm un EBI tādu informāciju, kāda 
tām var būt vajadzīga 45. panta 
nolūkiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 250

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 12. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
49. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 130. panta 1. punktā minētajā 
ārkārtas situācijā dalībvalstis ļauj 
kompetentajām iestādēm nodot informāciju 
Eiropas centrālo banku sistēmas 
centrālajām bankām, ja šī informācija ir 
nozīmīga, lai veiktu normatīvos aktos 
paredzētos pienākumus, tostarp monetārās 
politikas īstenošanu un ar to saistītu 
likviditātes nodrošināšanu, maksājumu, 
mijieskaita un vērtspapīru norēķinu 
sistēmu pārraudzību un finanšu sistēmas 
stabilitātes nodrošināšanu, un Eiropas 
Sistēmisko risku komitejai, ja šī 
informācija ir nozīmīga, lai tā varētu veikt 
normatīvos aktos paredzētos pienākumus.

Dalībvalstis ļauj kompetentajām iestādēm 
nodot informāciju Eiropas centrālo banku 
sistēmas centrālajām bankām, ja šī 
informācija ir nozīmīga, lai veiktu 
normatīvos aktos paredzētos pienākumus, 
tostarp monetārās politikas īstenošanu un 
ar to saistītu likviditātes nodrošināšanu, 
maksājumu, mijieskaita un vērtspapīru 
norēķinu sistēmu pārraudzību un finanšu 
sistēmas stabilitātes nodrošināšanu, un 
Eiropas Sistēmisko risku komitejai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu .../... [ESRK], ja šī 
informācija ir nozīmīga, lai tā varētu veikt 
normatīvos aktos paredzētos pienākumus. 
Dalībvalstis nodrošina, lai to kompetentās 
iestādes spēj automātiski paziņot šādu 
informāciju 130. panta 1. punktā minētajā 
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ārkārtas situācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 251

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
63.a pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta 1. punkta 
vienādu piemērošanu un uzraudzības 
prakses konverģenci, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti to noteikumu 
piemērošanas nosacījumi, ar kuriem 
reglamentē šā panta 1. punktā minēto 
instrumentu darbību. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 

6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta 1. punkta 
vienādu piemērošanu un uzraudzības 
prakses konverģenci, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti to noteikumu 
piemērošanas nosacījumi, ar kuriem 
reglamentē šā panta 1. punktā minēto 
instrumentu darbību. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 

Or. en

Grozījums Nr. 252

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 14. punkts
Direktīva 2006/48/EK
74. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo aprēķinu iesniegšanai, kas jāveic 
kredītiestādēm, kompetentās iestādes no 
2012. gada 31. decembra piemēro vienotu 
ziņojumu formātu, biežumu, valodu un 
termiņus. Lai nodrošinātu direktīvas 
vienādu piemērošanu, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, ar kuriem līdz 2012. gada 

Šo aprēķinu iesniegšanai, kas jāveic 
kredītiestādēm, kompetentās iestādes no 
2012. gada 31. decembra piemēro vienotu 
ziņojumu formātu, biežumu, IT valodu un 
termiņus. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un direktīvas vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, ar 
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1. janvārim Kopienā ievieš vienotu 
ziņojumu formātu, biežumu, valodas un 
termiņus. Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

kuriem līdz 2012. gada 1. janvārim 
Kopienā ievieš vienotu ziņojumu formātu, 
biežumu, IT valodas un termiņus. 
Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Or. en

Grozījums Nr. 253

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 15. punkts
Direktīva 2006/48/EK
81. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, 
apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti novērtējuma 
metodoloģijas piemērošanas nosacījumi
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde, apspriežoties ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros
precizēta novērtējuma metodoloģija
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 254

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 16. punkts
Direktīva 2006/48/EK
84. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā punkta vienādu Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
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piemērošanu, Eiropas Banku iestāde var 
izstrādāt tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīts, kā praktiski un 
procedurāli piemēro nosacījumus, 
atbilstīgi kuriem kompetentās iestādes 
atļauj kredītiestādēm izmantot IRB pieeju.

un šā punkta vienādu piemērošanu, 
Eiropas Banku iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīts, kā 
praktiski piemēro nosacījumus, atbilstīgi 
kuriem kompetentās iestādes atļauj 
kredītiestādēm izmantot IRB pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 255

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 17. punkts
Direktīva 2006/48/EK
97. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, 
apspriežoties ar Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādi, izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti novērtējuma 
metodoloģijas piemērošanas nosacījumi
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde, apspriežoties ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi, izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros
precizēta novērtējuma metodoloģija
kredītu novērtēšanai. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 256

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 18. punkts
Direktīva 2006/48/EK
105. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde var 
izstrādāt tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīts, kā praktiski un procedurāli 
piemēro nosacījumus, atbilstīgi kuriem 

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā praktiski un 
procedurāli piemēro nosacījumus, atbilstīgi 
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kompetentās iestādes atļauj kredītiestādēm 
izmantot uzlaboto rādītāju pieeju.

kuriem kompetentās iestādes atļauj 
kredītiestādēm izmantot uzlaboto rādītāju 
pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 257

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 19. punkts
Direktīva 2006/48/EK
106. pants – 2. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti c) un d) apakšpunktā minēto 
izņēmumu piemērošanas nosacījumi. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā punkta vienādu piemērošanu, 
Eiropas Banku iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kuros precizēti c) un 
d) apakšpunktā minētie izņēmumi. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Komisija var pieņemt šos tehnisko 
standartu projektus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Komisija var pieņemt šos tehnisko 
standartu projektus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Or. en

Grozījums Nr. 258

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 20. punkts
Direktīva 2006/48/EK
110. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina ziņojumu 
sniegšanu vismaz divas reizes gadā. 
Kompetentās iestādes no 2012. gada 
31. decembra piemēro vienotu ziņojumu 
formātu, biežumu, valodu un termiņus. Lai 
nodrošinātu direktīvas vienādu 

2. Dalībvalstis nodrošina ziņojumu 
sniegšanu vismaz divas reizes gadā. 
Kompetentās iestādes no 2012. gada 
31. decembra piemēro vienotu ziņojumu 
formātu, biežumu, IT valodu un termiņus. 
Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 



PE439.086v03-00 146/210 PR\806661LV.doc

LV

piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, ar 
kuriem līdz 2012. gada 1. janvārim 
Kopienā ievieš vienotu ziņojumu formātu, 
biežumu, valodu un termiņus. Ziņojumu 
formāti ir samērīgi ar kredītiestāžu darbību 
saturu, apjomu un sarežģītību.

un direktīvas vienādu piemērošanu, 
Eiropas Banku iestāde izstrādā tehnisko 
standartu projektus, ar kuriem līdz 
2012. gada 1. janvārim Kopienā ievieš 
vienotu ziņojumu formātu, biežumu, IT 
valodu un termiņus. Ziņojumu formāti ir 
samērīgi ar kredītiestāžu darbību saturu, 
apjomu un sarežģītību.

Or. en

Grozījums Nr. 259

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
111. pants – 1. punkts – 4. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Direktīvas 111. panta 1. punktā 
iekļauj šādu daļu:
„Dalībvalstis var noteikt ierobežojumu, 
kas ir mazāks par EUR 150 miljoniem, 
un par to informē EBI un Komisiju;”

Or. en

Grozījums Nr. 260

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 20.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
113. pants – 3. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Direktīvas 113. panta 3. punkta 
pēdējo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Dalībvalstis informē EBI un Komisiju 
par izņēmumiem, kas piešķirti saskaņā 
ar s) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka 
nerodas konkurences traucējumi.”
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Or. en

Grozījums Nr. 261

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 21. punkts
Direktīva 2006/48/EK
122.a pants – 10. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīti šā panta piemērošanas 
nosacījumi, tostarp pasākumi, kas veicami 
uzticamības pārbaudes un riska pārvaldības 
pienākumu pārkāpuma gadījumā. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde uzraudzības prakses 
konverģences nolūkā attiecībā uz šo pantu 
izstrādā tehnisko standartu projektus, 
tostarp pasākumus, kas veicami 
uzticamības pārbaudes un riska pārvaldības 
pienākumu pārkāpuma gadījumā. Iestāde 
līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 262

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22. punkts
Direktīva 2006/48/EK
124. pants – 5.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šā panta un kopīgas riska
novērtēšanas procedūras piemērošanas 
nosacījumi. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko 
standartu projektus Komisijai.

6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus ar 
mērķi noteikt šā panta piemērošanas 
nosacījumus un kopīgu riska novērtēšanas
procedūru un metodoloģiju. Šiem 
standartiem jāatšķiras atkarībā no riska, 
un tie nedrīkst kavēt kompetentās iestādes 
vajadzības gadījumā piemērot uzraudzības 
standartus, ja tas ir saskaņā ar 
proporcionalitātes un iekšējā tirgus 
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darbības principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 263

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
126. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Direktīvas 126. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„4. Kompetentās iestādes paziņo EBI un 
Komisijai par jebkuru vienošanos, uz ko 
attiecas 3. punkts.”

Or. en

Grozījums Nr. 264

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Direktīvas 129. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
„c) uzraudzības darbību plānošana un 
koordinēšana sadarbībā ar iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm, EBI un, ja 
nepieciešams, ar centrālajām bankām 
un ESRK, sagatavojoties ārkārtas 
situācijām un to laikā, tostarp 
kredītiestāžu vai finanšu tirgu 
nelabvēlīgas attīstības laikā, ja 
iespējams, izmantojot esošos saziņas 
kanālus, lai vienkāršotu krīzes 
pārvaldību.”
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Or. en

Grozījums Nr. 265

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 23. punkts – trešā daļa
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 2. punkts – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja sešu mēnešu laikposma beigās 
kompetenta iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 
11. panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi 
šādam lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc sešu 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Ja sešu mēnešu laikposma beigās kāda no 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
ko Eiropas Banku iestāde saskaņā ar 
minētās regulas 11. panta 3. punktu var 
pieņemt par tās ierosināto lēmumu, lai 
nokārtotu šo jautājumu ar mērķi 
nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības 
tiesību aktiem, un pieņem galīgo lēmumu
atbilstīgi iestādes lēmumam. Saskaņā ar 
piesardzības principu iestādes lēmums 
neaizstāj konsolidētās uzraudzības 
iestādes papildu vērtējumu uzraudzības 
jomā, un tā rīkojas atbilstīgi šādam 
lēmumam. Sešu mēnešu laikposmu uzskata 
par samierināšanas laikposmu minētās 
regulas nozīmē. Eiropas Banku iestāde 
pieņem lēmumu viena mēneša laikā. 
Jautājumu nenodod EBI pēc sešu mēnešu 
laikposma beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 266

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – ceturtā daļa



PE439.086v03-00 150/210 PR\806661LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kompetenta iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 11. 
panta 3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
nepieņem šādu kopīgu lēmumu, tad 
lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
konsolidēti pieņem konsolidētās 
uzraudzības iestāde pēc tam, kad tā ir 
pienācīgi ņēmusi vērā meitasuzņēmumu 
riska novērtējumu, ko veikušas attiecīgās 
kompetentās iestādes. Ja četru mēnešu 
laikposma beigās kāda no attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
savu lēmumu un gaida jebkādu lēmumu, 
ko Eiropas Banku iestāde var pieņemt 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmums neaizstāj 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
vērtējumu uzraudzības jomā. Četru 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc četru mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 267

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – piektā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tam, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās
konsolidētās uzraudzības iestāde ir 
nodevusi jautājumu Eiropas Banku iestādei 
saskaņā ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
kompetentās iestādes gaida jebkādu 
lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde pieņem 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, un rīkojas atbilstīgi šādam
lēmumam. Četru mēnešu laikposmu 
uzskata par samierināšanas laikposmu 
minētās regulas nozīmē. Eiropas Banku 
iestāde pieņem lēmumu viena mēneša 
laikā. Jautājumu nenodod EBI pēc četru 
mēnešu laikposma beigām vai pēc kopīga 
lēmuma pieņemšanas.

Lēmumu par 123. un 124. panta un 
136. panta 2. punkta piemērošanu 
individuāli vai daļēji konsolidēti pieņem 
attiecīgās kompetentās iestādes, kuras 
atbild par ES mātesuzņēmuma, kas ir 
kredītiestāde, vai ES mātesuzņēmuma, kas 
ir finanšu kontrolakciju sabiedrība, un tā 
meitasuzņēmumu uzraudzību, pēc tām, kad 
tās ir pienācīgi ņēmušas vērā konsolidētās 
uzraudzības iestādes pausto viedokli un 
atrunas. Ja četru mēnešu laikposma beigās 
kāda no attiecīgajām kompetentajām
iestādēm ir nodevusi jautājumu Eiropas 
Banku iestādei saskaņā ar Regulas …/… 
[EBI] 11. pantu, kompetentās iestādes 
atliek savu lēmumu un gaida jebkādu 
lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde pieņem 
saskaņā ar minētās regulas 11. panta 
3. punktu, lai nokārtotu šo jautājumu ar 
mērķi nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības tiesību aktiem, un pieņem 
galīgo lēmumu atbilstīgi iestādes
lēmumam. Saskaņā ar piesardzības 
principu iestādes lēmums neaizstāj 
konsolidētās uzraudzības iestādes papildu 
spriedumu uzraudzības jomā. Četru 
mēnešu laikposmu uzskata par 
samierināšanas laikposmu minētās regulas 
nozīmē. Eiropas Banku iestāde pieņem 
lēmumu viena mēneša laikā. Jautājumu 
nenodod EBI pēc četru mēnešu laikposma 
beigām vai pēc kopīga lēmuma 
pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 268

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – septīta daļa



PE439.086v03-00 152/210 PR\806661LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad notikusi konsultēšanās ar 
Eiropas Banku iestādi, visas kompetentās 
iestādes ņem vērā tās ieteikumu un 
paskaidro jebkuru būtisku novirzi no tā.

Gadījumos, kad notikusi konsultēšanās ar 
Eiropas Banku iestādi, visas kompetentās 
iestādes ņem vērā tās ieteikumu un 
paskaidro jebkuru būtisku papildu novirzi 
no tā piesardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 269

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – desmitā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti šajā punktā minētā kopīgā 
lēmuma pieņemšanas procesa 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz 
123. un 124. panta un 132. panta 2. punkta 
piemērošanu un nolūkā veicināt kopīgu 
lēmumu pieņemšanu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai. 

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti šajā punktā 
minētā kopīgā lēmuma pieņemšanas 
procesa piemērošanas nosacījumi attiecībā 
uz 123. un 124. panta un 132. panta 
2. punkta piemērošanu un nolūkā veicināt 
kopīgu lēmumu pieņemšanu. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Komisija var pieņemt šos desmitajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Komisija var pieņemt šos desmitajā daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI].

Or. en

Grozījums Nr. 270

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 5. punkts
Direktīva 2006/48/EK
130. pants – 1. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp finanšu 
tirgu nelabvēlīga attīstība, kas var 
apdraudēt tirgus likviditāti un finanšu 
sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, 
kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem 
vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās 
sistēmiski nozīmīgās filiāles, konsolidētās 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 1. nodaļas 
2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina 
Eiropas Banku iestādi un 49. panta 
ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes 
un paziņo visu ar to uzdevumu izpildi 
saistīto būtisko informāciju. Šie pienākumi 
attiecas uz visām 125. un 126. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm, kā arī 
129. panta 1. punktā noteikto kompetento 
iestādi.

Tādas iespējamas vai faktiskas ārkārtas 
situācijas, tostarp jebkādas iespējamas 
finanšu tirgu vai reālās ekonomikas 
nelabvēlīgas attīstības, gadījumā, kura var 
apdraudēt tirgus likviditāti un finanšu 
sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, 
kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem 
vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās 
sistēmiski nozīmīgās filiāles, konsolidētās 
uzraudzības iestāde saskaņā ar 1. nodaļas 
2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina 
Eiropas Banku iestādi un 49. panta 
ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes 
un paziņo visu ar to uzdevumu izpildi 
saistīto būtisko informāciju. Šie pienākumi 
attiecas uz visām 125. un 126. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm, kā arī 
129. panta 1. punktā noteikto kompetento 
iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 271

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
131.a pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"Lai nodrošinātu šā panta un 42.a panta 
3. punkta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus par kolēģiju operatīvo darbību, 
tostarp saistībā ar 42.a panta 3. punktu. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta un 42.a panta 3. punkta 
vienādu piemērošanu, Eiropas Banku 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus par kolēģiju operatīvo darbību, 
tostarp saistībā ar 42.a panta 3. punktu. 
Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 272

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 27. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
Direktīva 2006/48/EK
131.a pants – 2. punkts – septīta daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) septīto daļu aizstāj ar šādu daļu: b) sesto daļu aizstāj ar šādu daļu:

Or. en

Grozījums Nr. 273

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 27.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
132. pants – 1. punkts – pirmā a un pirmā b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Direktīvas 132. panta 1. punktam 
pievieno šādas divas daļas:
„Kompetentās iestādes sadarbojas ar EBI, 
ja tas ir nepieciešams šīs direktīvas 
mērķiem.
Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz 
EBI un citām kompetentajām iestādēm 
visu būtisko un nepieciešamo informāciju, 
lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar 
šo direktīvu.”

Or. en

Grozījums Nr. 274

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 27.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
140. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Direktīvas 140. panta 3. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„3. Kompetentās iestādes, kas atbild par 
konsolidēto uzraudzību, izveido 
71. panta 2. punktā minētos finanšu 
kontrolakciju sabiedrību sarakstus. Šos 
sarakstus iesniedz pārējo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, EBI un 
Komisijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 275

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 28. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
143. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas veic 1. punkta 
pirmajā daļā paredzēto pārbaudi, ņem vērā 
minētās pamatnostādnes. Šim nolūkam 
kompetentā iestāde pirms lēmuma 
pieņemšanas apspriežas ar Eiropas Banku 
iestādi.

Kompetentā iestāde, kas veic 1. punkta 
pirmajā daļā paredzēto pārbaudi, ņem vērā 
minētās pamatnostādnes. Šim nolūkam 
kompetentā iestāde pirms lēmuma 
pieņemšanas apspriežas ar Eiropas Banku 
iestādi un pieņem atbilstošu lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 276

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 28.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
143. pants – 3. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Direktīvas 143. panta 3. punkta 
ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:
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„Ar šīm uzraudzības metodēm sasniedz 
šajā nodaļā noteiktos konsolidētās 
uzraudzības mērķus, un par tām paziņo 
pārējām iesaistītajām kompetentajām 
iestādēm, EBI un Komisijai.”

Or. en

Grozījums Nr. 277

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 29. punkts
Direktīva 2006/48/EK
144. pants – 1.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
noteikti galvenie aspekti, par ko jāsniedz 
apkopotie statistikas dati, un saskaņā ar šo 
pantu sniedzamās informācijas formāts, 
struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās 
publicēšanas datums. Iestāde līdz 
2014. gada 1. janvārim iesniedz šos 
tehnisko standartu projektus Komisijai.

Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu 
un šā panta vienādu piemērošanu, Eiropas 
Banku iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros noteikti galvenie aspekti, 
par ko jāsniedz apkopotie statistikas dati, 
un saskaņā ar šo pantu sniedzamās 
informācijas formāts, struktūra, satura 
uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas 
datums. Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 278

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 29.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
VI sadaļas virsraksts (pirms 150. panta)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Direktīvas VI sadaļas virsrakstu 
pirms 150. panta aizstāj ar šādu 
virsrakstu:
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„DELEĢĒTIE AKTI UN IZPILDES 
PILNVARAS”

Or. en

Grozījums Nr. 279

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 29.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Direktīvas 150. panta 1. punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„1. Neskarot priekšlikumu, ko Komisija 
iesniedz atbilstīgi 62. pantam, attiecībā 
uz pašu kapitālu, tehniskos 
pielāgojumus [..] pieņem saskaņā ar [..] 
151., 151.a un 151.b pantu, izmantojot 
deleģētos aktus:”

Or. en

Grozījums Nr. 280

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Direktīvas 150. panta 1. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā EBI.”

Or. en
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Grozījums Nr. 281

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30b) Direktīvas 150. panta 2. punkta 
pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Komisija var pieņemt šādus [..] 
pasākumus:”

Or. en

Grozījums Nr. 282

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30c) Direktīvas 150. panta 2. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šos pasākumus [..] pieņem saskaņā ar
151., 151.a un 151.b pantu, izmantojot
deleģētos aktus.”

Or. en

Grozījums Nr. 283

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30d) Direktīvas 150. panta 2. punktam 
pievieno šādu daļu:
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„Deleģēto aktu projektus izstrādā EBI.”

Or. en

Grozījums Nr. 284

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.e punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30e) Direktīvas 151. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus, kas 
minēti 150. pantā, Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.”

Or. en

Grozījums Nr. 285

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.f punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30f) Direktīvas 151. pantam pievieno 
šādu daļu:
„2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģētu aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en
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Grozījums Nr. 286

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.g punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30g) Direktīvas 151. pantam pievieno 
šādu daļu:
„2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 151.a un 
151.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 287

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.h punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30h) Direktīvas 151. panta 3. punktu 
svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 288

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.i punkts
Direktīva 2006/48/EK
151.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30i) Aiz direktīvas 151. panta iekļauj 
šādu pantu:

„151.a pants



PR\806661LV.doc 161/210 PE439.086v03-00

LV

Deleģēšanas atsaukšana
1. Direktīvas 150. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 289

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30.j punkts
Direktīva 2006/48/EK
151.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30j) Aiz direktīvas 151.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„151.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
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Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 290

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 31. punkts
Direktīva 2006/48/EK
156. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Direktīvas 156. pantā frāzi „Eiropas 
Banku uzraudzītāju komiteja” aizstāj ar 
frāzi „Eiropas Banku iestāde” attiecīgā 
locījumā.

(31) Direktīvas 156. pantu groza šādi:

a) frāzi „Eiropas Banku uzraudzītāju 
komiteja” aizstāj ar frāzi „Eiropas Banku 
iestāde” attiecīgā locījumā;

b) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Komisija — kopīgi ar EBI un 
dalībvalstīm un ņemot vērā Eiropas 
Centrālās bankas ieguldījumu —
periodiski uzrauga, vai šī direktīva kopā 
ar Direktīvu 2006/49/EK būtiski ietekmē 
ekonomikas ciklu, un, ņemot vērā šo 
izvērtējumu, apsver mīkstinošu 
pasākumu lietderību.”

Or. en

Grozījums Nr. 291

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1. punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
7. pants – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 7. panta pēdējo daļu aizstāj 
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ar šādu daļu:
„Šā panta pirmajā daļā minētās summas 
regulāri pārskata EBI, lai ņemtu vērā 
izmaiņas Eiropas patēriņa cenu indeksā, 
ko publicē Eurostat, atbilstoši 
korekcijām, kas izdarītas saskaņā ar
4. panta 7. punktu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2002/92/EK 
(2002. gada 9. decembris) par 
apdrošināšanas starpniecību (1), brīdī, 
kad šīs korekcijas izdarītas.”

Or. en

Grozījums Nr. 292

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
18. pants – 4.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2006/49/EK 18. pantam 
pievieno šādu punktu:

(1a) Direktīvas 2006/49/EK 18. pantam 
pievieno šādu punktu:

„5. Lai nodrošinātu 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, var izstrādāt
tehnisko standartu projektus, kuri 
iesniedzami Komisijai apstiprināšanai un 
kuros izklāstīts, kā praktiski un procedurāli 
piemēro nosacījumus, atbilstīgi kuriem 
kompetentās iestādes atļauj kredītiestādēm
izmantot iekšējos modeļus šajā direktīvā 
noteikto kapitāla prasību aprēķināšanai. 

„5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un 1. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu …/…, izstrādā tehnisko 
standartu projektus, kurus iesniedz
Komisijai apstiprināšanai un kuru mērķis ir 
noteikt praktisku un procedurālu to 
nosacījumu piemērošanu, atbilstīgi kuriem 
kompetentās iestādes atļauj iestādēm
izmantot iekšējos modeļus šajā direktīvā 
noteikto kapitāla prasību aprēķināšanai.”

Or. en
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Grozījums Nr. 293

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
22. pants – 1. punkts – trešā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Direktīvas 22. panta 1. punktam 
pievieno šādu daļu:
“Ja kompetentās iestādes atbrīvo no šajā 
pantā minētās konsolidētās kapitāla 
prasību piemērošanas, tās par to paziņo 
EBI.”

Or. en

Grozījums Nr. 294

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Direktīvas 32. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Ievērojot EBI sagatavotos standartus, 
kompetentās iestādes nosaka 
procedūras, lai novērstu to, ka iestādes 
tīši izvairās no papildu kapitāla 
prasībām, kurus pretējā gadījumā tās 
piemērotu riska darījumiem, kas 
pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 
Direktīvas 2006/48/EK 111. panta 1. un 
2. punktā, ja šīs pozīcijas ir uzturētas 
ilgāk par 10 dienām, uz laiku minētas 
pozīcijas pārsūtot citai sabiedrībai 
neatkarīgi no tā, vai tā pieder tai pašai 
grupai vai ne, un/vai veicot mākslīgus 
darījumus, lai pozīciju uz 10 dienām 
izslēgtu un radītu jaunu riska darījumu.
Kompetentās iestādes šīs procedūras 
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dara zināmas EBI, Padomei un Komisijai.
Iestādes uztur sistēmas, kas nodrošina, 
ka par visiem pirmajā daļā minētajiem 
pārsūtījumiem tūlīt tiek ziņots 
kompetentajām iestādēm.”

Or. en

Grozījums Nr. 295

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Direktīvas 36. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis nosaka valsts iestādes, 
kuras ir kompetentas, lai veiktu 
pienākumus, ko paredz šī direktīva. Par 
to tās informē EBI un Komisiju, norādot 
visu pienākumu sadalījumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 296

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.e punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Direktīvas 38. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstu kompetentās iestādes un 
EBI cieši sadarbojas, pildot pienākumus, 
ko paredz šī direktīva, jo īpaši ja 
ieguldījumu pakalpojumus sniedz kā 
pakalpojumus vai veidojot filiāles.
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Kompetentās iestādes pēc pieprasījuma 
sniedz viena otrai un EBI visas ziņas, 
kas varētu veicināt iestāžu kapitāla 
pietiekamības uzraudzību, jo īpaši par 
pārbaudēm, vai tās atbilst šīs direktīvā 
noteikumiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 297

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.f punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1f) Direktīvas 38. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Uz jebkādu šajā direktīvā paredzētu 
informācijas apmaiņu kompetento 
iestāžu starpā un starp kompetentajām 
iestādēm un EBI attiecas šādi pienākumi 
glabāt dienesta noslēpumu:
a) attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrībām — pienākumi, ko uzliek 
Direktīvas 2004/39/EK 54. un 58. pants; 
un
b) attiecībā uz kredītiestādēm —
pienākumi, ko uzliek Direktīvas 
2006/48/EK 44. līdz 52. pants.”

Or. en

Grozījums Nr. 298

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.g punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
2. iedaļa – virsraksts (pirms 41. panta)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1g) Direktīvas 2. iedaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:

„Deleģētie akti un izpildes pilnvaras”

Or. en

Grozījums Nr. 299

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.h punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1h) Direktīvas 41. panta a) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu apakšpunktu:
„a) 3. pantā paredzēto definīciju 
skaidrojumu, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas konsekventu saskaņošanu un 
vienādu piemērošanu;”

Or. en

Grozījums Nr. 300

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.i punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
41. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1i) Direktīvas 41. panta e) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu apakšpunktu:
„e) 21. pantā paredzētās prasības 
skaidrojumu, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas konsekventu saskaņošanu un 
vienādu piemērošanu;”
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Or. en

Grozījums Nr. 301

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.j punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1j) Direktīvas 41. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus [..] pieņem saskaņā ar 42., 
42.a un 42.b pantu, izmantojot deleģētos 
aktus.
Deleģēto aktu projektus izstrādā EBI.”

Or. en

Grozījums Nr. 302

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.k punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1k) Direktīvas 42. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus, kas 
minēti 41. pantā, Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.”

Or. en
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Grozījums Nr. 303

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.l punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
42. pants – 2.a punkts (jauns) un 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1l) Direktīvas 42. pantam pievieno šādus 
divus punktus:
„2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
2.b Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 42.a un 
42.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 304

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.m punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
42.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1m) Aiz direktīvas 42. panta iekļauj šādu 
pantu:

„42.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Direktīvas 41. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
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stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.”

Or. en

Grozījums Nr. 305

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants – 1.n punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
42.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1n) Aiz direktīvas 42.a panta iekļauj šādu 
pantu:

„42.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en

Grozījums Nr. 306

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 7.a punkts (jauns) – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, var 
izstrādāt tehnisko standartu projektus, 
kuros izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
saistībā ar informāciju, kas kompetentajām 
iestādēm sniedzama, pieprasot PVKIU 
atļauju.

8. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, 
izstrādā tehnisko standartu projektus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi saistībā 
ar informāciju, kas kompetentajām 
iestādēm sniedzama, pieprasot PVKIU 
atļauju.

Or. en

Grozījums Nr. 307

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
6. pants – 1. punkts – pirmā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Direktīvas 6. panta 1. punktam
pievieno šādu daļu:
„Par ikvienu izsniegto atļauju informē 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, un 
tā savā tīmekļa vietnē pastāvīgi atjaunina 
to pārvaldības sabiedrību sarakstu, kurām 
izsniegta šāda atļauja.”

Or. en

Grozījums Nr. 308

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 5.a punkts (jauns) – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros precīzāk izklāstīti
piemērošanas nosacījumi prasībām, kas 
noteiktas pārvaldības sabiedrības darbības 
atļaujas piešķiršanai, izņemot šā panta 
1. punkta b) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus.

6. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi:

a) noteikt informāciju, kas pārvaldības 
sabiedrības pieteikumā atļaujas 
piešķiršanai jāsniedz kompetentajai 
iestādei;
b) sagatavot informāciju un tipveida 
veidlapas, paraugus un procedūras šajā 
pantā paredzēto darbību programmas 
paziņošanai;
c) novērtēt to personu reputāciju un 
pieredzi, kuras vada pārvaldības 
sabiedrību darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 309

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 5.a punkts (jauns) un 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Direktīvas 7. pantam pievieno šādus 
divus punktus:
„5.a Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un minētā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi novērtēt pārvaldības 
sabiedrības akcionāru vai locekļu 
atbilstību.
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5.b Komisija var pieņemt šā panta pirmajā 
daļā minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru."

Or. en

Grozījums Nr. 310

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (2b) Direktīvas 9. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstis informē Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un Komisiju 
par vispārējām grūtībām, ar kādām 
PVKIU sastopas savu sertifikātu 
tirdzniecībā jebkurā trešā valstī.
Komisija, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde un dalībvalstu kompetentās 
iestādes pēc iespējas ātri izpēta šādas 
grūtības, lai rastu atbilstošu risinājumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 311

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2.c punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Direktīvas 12. pantu groza šādi:
a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„3. Neskarot 116. pantu, Komisija līdz 
2010. gada 1. jūlijam saskaņā ar 112., 
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112.a un 112.b pantu, izmantojot 
deleģētos aktus, pieņem īstenošanas 
pasākumus, precizējot procedūru un 
kārtību, kā tas noteikts 1. punkta otrās 
daļas a) apakšpunktā, kā arī struktūru 
un organizatoriskās prasības, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem, kas 
minēti 1. punkta otrās daļas 
b) apakšpunktā.”

Or. en

Grozījums Nr. 312

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2.c punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro 12. panta 3. punkta otro daļu.

Or. en

Amendment 313

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2.c punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 314

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
3. punktā minētajām procedūrām, kārtību, 
struktūrām un organizatoriskajām 
prasībām.

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
3. punktā minētajām procedūrām, kārtību, 
struktūrām un organizatoriskajām 
prasībām.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 315

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3.a punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 14. panta 2. punktu groza 
šādi:
a) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„2. Neskarot 116. pantu, Komisija līdz 
2010. gada 1. jūlijam saskaņā ar 112., 
112.a un 112.b pantu, izmantojot 
deleģētos aktus, pieņem [..] pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pārvaldības 
sabiedrība pilda 1. punktā noteiktos 
pienākumus, jo īpaši:”
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Or. en

Grozījums Nr. 316

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3.a punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro punkta otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 317

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3.a punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 318

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4. punkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 

3. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
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nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, principiem un 
rīcību.

nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz šā panta 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, principiem un 
rīcību.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 319

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
17. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Direktīvas 17. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, 
izstrādā tehnisko standartu projektus ar 
mērķi noteikt, kāda informācija jāsniedz 
kompetentajām iestādēm paziņojumā par 
filiāles izveidi.
Komisija šā panta pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus pieņem 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en
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Grozījums Nr. 320

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Direktīvas 18. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, 
izstrādā tehnisko standartu projektus ar 
mērķi noteikt, kāda informācija jāpaziņo 
kompetentajām iestādēm, lai veiktu 
darbības saskaņā ar pakalpojumu 
sniegšanas brīvību.
Komisija šā panta pirmajā daļā minētos
tehnisko standartu projektus pieņem 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 321

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Direktīvas 20. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu …/…, 
izstrādā tehnisko standartu projektus ar 
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mērķi noteikt, kādi dokumenti jāsniedz 
kompetentajām iestādēm citā dalībvalstī 
dibināta PVKIU pārvaldīšanas 
pieteikumā.
Komisija šā panta pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus pieņem 
saskaņā ar Regulas …/… [EVTI] 7. pantā 
noteikto procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 322

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
21. pants – 7. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Direktīvas 21. panta 7. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Apspriedusies ar attiecīgo dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde var nolemt, 
ka konkrētai dalībvalstij jāgroza vai 
jāatceļ šie pasākumi.”

Or. en

Grozījums Nr. 323

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
21. pants – 9. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Direktīvas 21. panta 9. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„9. Dalībvalstis informē Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi un Komisiju 
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par to gadījumu skaitu un veidiem, 
kuros tās saskaņā ar 17. pantu ir 
atteikušas atļauju izsniegšanu vai 
saskaņā ar 20. pantu noraidījušas 
pieteikumu, un par jebkādiem 
pasākumiem saskaņā ar šā panta 
5. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 324

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5.c punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Direktīvas 23. panta 6. punktu groza 
šādi:
a) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„6. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus par depozitārija 
veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu 
pildīt savus pienākumus attiecībā uz citā 
dalībvalstī dibinātu pārvaldības 
sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp 
par informāciju, kas jāiekļauj standarta 
vienošanās tekstā, kura, kā minēts 
5. punktā, jāizmanto depozitārijam un 
pārvaldības sabiedrībai.”

Or. en

Grozījums Nr. 325

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5.c punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 6. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro otro daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 326

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 5.c punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 6. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 327

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/65/EK
29. pants – 4.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā piemērojami 
nosacījumi, atbilstīgi kuriem 
„pašpārvaldes” ieguldījumu sabiedrībai 
piešķir darbības atļauju, izņemot šā panta 
1. punkta b) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus.

5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā piemērojami 
nosacījumi, atbilstīgi kuriem 
„pašpārvaldes” ieguldījumu sabiedrībai 
piešķir darbības atļauju, izņemot šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā paredzētos 
nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 328

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
32. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Direktīvas 32. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„6. Dalībvalstis nosauc Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei un 
Komisijai tās ieguldījumu sabiedrības, 
uz kurām attiecas 4. un 5. punktā 
paredzētās atkāpes.”

Or. en

Grozījums Nr. 329

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.b punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
33. pants – 6. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Direktīvas 33. panta 6. punktu groza 
šādi:
a) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„6. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus par depozitārija 
veicamajiem pasākumiem, lai tas varētu 
pildīt savus pienākumus attiecībā uz citā 
dalībvalstī dibinātu pārvaldības 
sabiedrības pārvaldītu PVKIU, tostarp 
par informāciju, kas jāiekļauj standarta 
vienošanās tekstā, kura, kā minēts 
5. punktā, jāizmanto depozitārijam un 
pārvaldības sabiedrībai.”
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Or. en

Grozījums Nr. 330

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.b punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
33. pants – 6. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro otro daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 331

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.b punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
33. pants – 6. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 332

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.c punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Direktīvas 43. panta 5. punktu groza 
šādi:



PE439.086v03-00 184/210 PR\806661LV.doc

LV

a) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„5. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, tādējādi precizējot 
1. un 3. punktā minētās informācijas 
detalizētu saturu, formātu un metodi, 
kādā tā nodrošināma.”

Or. en

Grozījums Nr. 333

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.c punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 5. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro otro daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 334

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6.c punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 5. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 335

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz saturu, 
formātu un metodi, kā sniedzama šā panta 
1. un 3. punktā minētā informācija.

6. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz saturu, 
formātu un metodi, kā sniedzama šā panta 
1. un 3. punktā minētā informācija.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 336

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 8. punkts
Direktīva 2009/65/EK
50. pants – 3.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā piemērojami 
noteikumi par aktīvu kategorijām, kurās 
PVKIU var veikt ieguldījumus saskaņā ar 
šo pantu.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā piemērojami 
noteikumi par aktīvu kategorijām, kurās 
PVKIU var veikt ieguldījumus saskaņā ar 
šo pantu.

Or. en



PE439.086v03-00 186/210 PR\806661LV.doc

LV

Grozījums Nr. 337

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 1. punkts – trešā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Direktīvas 51. pantu groza šādi:
a) 1. punktam pievieno šādu daļu:
„Dalībvalstu kompetentās iestādes 
nodrošina, ka visa informācijas, ko tās 
saņem saskaņā ar šā punkta iepriekšējo 
daļu un apkopo par visām pārvaldības vai 
ieguldījumu sabiedrībām, kuras tās 
pārrauga, tiek nodota Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei sistēmiskā 
riska uzraudzībai Kopienas līmenī.”

Or. en

Grozījums Nr. 338

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts – b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„4. Neskarot 116. pantu, Komisija 
saskaņā ar 112., 112.a un 112.b pantu, 
izmantojot deleģētos aktus, līdz 
2010. gada 1. jūlijam pieņem [..] 
pasākumus, precizējot šādus 
jautājumus:
a) pārvaldības sabiedrības izmantotos 
kritērijus riska pārvaldības procesa 
piemērotības novērtēšanai saskaņā ar 
1. punkta pirmās daļas noteikumiem;
b) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā 
uz ārpusbiržas atvasinājumu rūpīgu un 
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neatkarīgu vērtības noteikšanu; un
c) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā 
uz informācijas saturu un procedūru, ko 
izmanto šīs informācijas paziņošanai 
pārvaldības sabiedrības piederības 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kā 
minēts 1. punkta trešajā daļā.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 339

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Direktīvas 51. pantam pievieno šādu 5. 
punktu:

c) pievieno šādu 5. punktu:

„5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem un noteikumiem.

„5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem un noteikumiem.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en
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Grozījums Nr. 340

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
52. pants – 4. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Direktīvas 52. panta 4. punkta trešo 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Dalībvalstis saskaņā ar tiesību aktiem 
un pirmajā daļā minētajiem uzraudzības 
pasākumiem nosūta Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei tajā pašā daļā minēto 
obligāciju sarakstu kopā ar pilnvaroto 
emitentu kategorijām, lai emitētu 
obligācijas, ievērojot šajā pantā minētos 
kritērijus. Šiem sarakstiem pievieno 
paziņojumu, kurā precizēts piedāvāto 
garantiju statuss. Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde sagatavo apkopojošu 
sarakstu un publicē to savā tīmekļa vietnē.
Ikreiz, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde no dalībvalstīm saņem jaunu 
informāciju, tā atjaunina minēto 
sarakstu. Turklāt šo jauno informāciju
tūlīt nosūta [..] pārējām dalībvalstīm 
kopā ar jebkādām atsauksmēm, ko 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
uzskata par piemērotām [..]. Šādus 
paziņojumus var apspriest 112. panta 
1. punktā minētajā Eiropas Vērtspapīru 
komitejā.”

Or. en

Grozījums Nr. 341

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9.b punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 6. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Direktīvas 60. panta 6. punktu groza 
šādi:
a) pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:
„6. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, tādējādi precizējot:”

Or. en

Grozījums Nr. 342

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9.b punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 6. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) svītro otro daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 343

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9.b punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 6. punkts – otrā a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pievieno šādu daļu:
„Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 344

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 10. punkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 6. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
vienošanos, pasākumiem un procedūru.

7. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 6. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minēto 
vienošanos, pasākumiem un procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 345

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 11. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvas 61. pantu groza šādi:
a) 3. punktu aizstāj ar šādu:
„3. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, tādējādi sīkāk 
precizējot:
a) sīkās ziņas, kas iekļaujamas 1. punktā 
minētās vienošanās tekstā; un
b) šā panta 2. punktā minēto 
pārkāpumu veidus, ko uzskata par 
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pārkāpumiem, kuriem ir negatīva 
ietekme uz pakārtoto PVKIU.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 346

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/65/EK
61. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Direktīvas 61. pantam pievieno šādu 4. 
punktu:

b) pievieno šādu 4. punktu:

„4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto vienošanos un 
pārkāpumu veidiem. 

„4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 3. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto vienošanos un 
pārkāpumu veidiem.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en

Grozījums Nr. 347

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 11.a punkts (jauns)
Direktīva Nr. 2009/65/EK
62. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Direktīvas 62. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„4. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, tādējādi precizējot 
1. punkta pirmajā daļā minētās 
vienošanās saturu.”
[..]

Or. en

Grozījums Nr. 348

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 12. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
64. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvas 64. pantu groza šādi:
a) 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„4. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
pieņem pasākumus, tādējādi precizējot:”
a) formātu un veidu, kādā jānodrošina 
1. punktā minētā informācija; vai
b) gadījumā, ja pakārtotais PVKIU visu 
savus aktīvus vai daļu no tiem apmaiņā 
pret sertifikātiem nodod galvenajam 
PVKIU, — procedūru šāda materiālā 
ieguldījuma vērtības noteikšanai un 
revīzijas veikšanai un pakārtotā PVKIU 
depozitārija lomu šajā procesā.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en
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Grozījums Nr. 349

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 12. punkts
Direktīva 2009/65/EK
64. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Direktīvas 64. pantam pievieno šādu 5. 
punktu:

b) pievieno šādu 5. punktu:

„5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto informāciju
un procedūru.

„5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija pieņēmusi attiecībā uz 4. punkta 
a) un b) apakšpunktā minēto informācijas 
iesniegšanas formātu un veidu un 
procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en

Grozījums Nr. 350

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 13. punkts
Direktīva 2009/65/EK
69. pants – 4.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz I pielikumā 
noteiktā prospekta, gada pārskata un 

5. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz I pielikumā 
noteiktā prospekta, gada pārskata un 
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pusgada pārskata saturu un formātu. pusgada pārskata saturu un formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 351

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Direktīvas 75. panta 4. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„4. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus,
pieņem pasākumus, kuros paredz 
konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja 
prospektu nodrošina, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, kas nav 
papīrs, vai izmantojot tīmekļa vietni, kas 
nav uzskatāma par pastāvīgu 
informācijas nesēju.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 352

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 14. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
78. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Direktīvas 78. pantu groza šādi:
a) 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„7. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus, 
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pieņem pasākumus, tādējādi nosakot:
a) sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu 
ieguldītājiem paredzētajai 
pamatinformācijai, kas sniedzama 
ieguldītājiem saskaņā ar 2., 3. un 
4. punktu;
b) sīki izstrādātu un izsmeļošu saturu 
ieguldītājiem paredzētajai 
pamatinformācijai, kas sniedzama 
ieguldītājiem šādos konkrētos 
gadījumos:
i) PVKIU, kam ir dažādas ieguldījumu 
apakšstruktūras, — ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija, kas 
sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās 
uz konkrētu ieguldījumu 
apakšstruktūru, iekļaujot ziņas par to, 
kā pāriet no vienas ieguldījumu 
apakšstruktūras uz citu un kādas ir ar to 
saistītās izmaksas;
ii) PVKIU, kas piedāvā dažādu 
kategoriju akcijas, — ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija, kas 
sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās 
uz konkrētas kategorijas akcijām;
iii) fondu fondiem — ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija, kas 
sniedzama ieguldītājiem, kuri parakstās 
uz tāda PVKIU sertifikātiem, kas pats 
veic ieguldījumu citā PVKIU vai citos 
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kuri 
minēti 50. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā,
iv) galvenajām-pakārtotajām 
struktūrām — ieguldītājiem paredzētā 
pamatinformācija, kas sniedzama 
ieguldītājiem, kuri parakstās uz 
pakārtota PVKIU sertifikātiem; un
v) strukturētiem PVKIU, PVKIU, kas 
dibināti kā kapitālsabiedrība, un citiem 
līdzīgiem PVKIU — ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija, kas 
sniedzama ieguldītājiem saistībā ar šāda 
PVKIU īpašajām iezīmēm; un
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c) sīki izstrādāti noteikumi par veidu un 
formu, kādā sagatavojama ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija, kas 
sniedzama ieguldītājiem saskaņā ar 
5. punktu.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 353

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 14. punkts
Direktīva 2009/65/EK
78. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Direktīvas 78. pantam pievieno šādu 8. 
punktu:

b) pievieno šādu 8. punktu:

„8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuri iesniedzami Komisijai 
apstiprināšanai un kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi īstenošanas 
pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi 
attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju.

“8. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi īstenošanas pasākumiem, ko 
Komisija saskaņā ar 7. punktu pieņēmusi 
attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en
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Grozījums Nr. 354

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 14.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Direktīvas 81. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„2. Komisija, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar 112., 112.a un 112.b pantu,
pieņem pasākumus, kuros paredz 
konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, ja 
pamatinformāciju ieguldītājiem 
nodrošina, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, kas nav papīrs, vai 
izmantojot tīmekļa vietni, kas nav 
uzskatāma par pastāvīgu informācijas 
nesēju.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 355

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/65/EK
84. pants – 3.a punkts (jauns) – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīts, kā piemērojami 
nosacījumi, kas attiecas uz PVKIU 
sertifikātu atpirkšanas vai izpirkšanas 
pagaidu apturēšanu, kura minēta 2. punkta 
a) apakšpunktā, ja par šādu apturēšanu ir 
izlemts.

4. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuru mērķis ir precizēt 
nosacījumus, kas PVKIU jāievēro pēc 
tam, kad ir apstiprināta sertifikātu 
atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu 
apturēšana, kura minēta 2. punkta 
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a) apakšpunktā, ja par šādu apturēšanu ir 
izlemts.

Or. en

Grozījums Nr. 356

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 16. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Direktīvas 95. pantu groza šādi:
a) 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„1. Komisija saskaņā ar 112., 112.a un 
112.b pantu, izmantojot deleģētos aktus,
pieņem pasākumus, tādējādi precizējot:
a) šīs direktīvas 91. panta 3. punktā
minētās informācijas saturu;
b) veidu, kā atvieglot PVKIU uzņēmējas 
dalībvalsts kompetento iestāžu piekļuvi 
93. panta 1., 2. un 3. punktā minētajai 
informācijai un/vai dokumentiem 
saskaņā ar 93. panta 7. punktu.
[..]
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 357

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Direktīvas 95. panta 2. punktu aizstāj b) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
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ar šādu punktu:
„2. Lai nodrošinātu 93. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz:

„2. Lai nodrošinātu 93. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi norādīt:

a) tās paziņojuma vēstules standarta 
parauga formu un saturu, kas PVKIU 
jāizmanto, lai veiktu 93. panta 1. punktā 
minēto paziņošanu, tostarp norādi, uz 
kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;

a) tās paziņojuma vēstules standarta 
parauga formu un saturu, kas PVKIU 
jāizmanto, lai veiktu 93. panta 1. punktā 
minēto paziņošanu, tostarp norādi, uz 
kuriem dokumentiem attiecas tulkojumi;

(b) tā apliecinājuma standarta parauga 
formu un saturu, kas jāizmanto 93. panta 
3. punktā minētajām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

b) tā apliecinājuma standarta parauga 
formu un saturu, kas jāizmanto 93. panta 
3. punktā minētajām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm;

(c) informācijas apmaiņas procedūru un 
elektronisko sakaru izmantošanu saziņai 
starp kompetentajām iestādēm, lai veiktu 
paziņošanu saskaņā ar 93. pantu.

c) informācijas apmaiņas procedūru un 
elektronisko sakaru izmantošanu saziņai 
starp kompetentajām iestādēm, lai veiktu 
paziņošanu saskaņā ar 93. pantu.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].”

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
īstenošanas aktu procedūru atbilstoši 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam.”

Or. en

Grozījums Nr. 358

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
97. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (16a) Direktīvas 97. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstis nozīmē kompetentās 
iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā 
paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis 
informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi un Komisiju, norādot visu 
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pienākumu sadalījumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 359

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 17. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Direktīvas 101. pantu groza šādi:
a) 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas savstarpēji un ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi vienmēr, kad 
tas ir vajadzīgs, lai izpildītu šajā 
direktīvā paredzētos pienākumus vai 
īstenotu pilnvaras, kas tām piešķirtas ar 
šo direktīvu vai ar valsts tiesību aktiem.
Dalībvalstis veic vajadzīgos 
administratīvos un organizatoriskos 
pasākumus, lai sekmētu šajā punktā 
paredzēto sadarbību.
Lai nodrošinātu šo sadarbības 
atvieglošanas nolūkā veikto 
administratīvo un organizatorisko 
pasākumu konsekventu saskaņošanu un 
vienādu piemērošanu, Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus. Komisija 
var pieņemt šos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas …/… 
[EVTI] 7. pantā noteikto procedūru.
Kompetentās iestādes izmanto savas 
pilnvaras, lai sadarbotos pat gadījumos, 
kad izmeklējamā rīcība nav to 
dalībvalstī spēkā esošu noteikumu 
pārkāpums.”

Or. en
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Grozījums Nr. 360

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 17. punkts – b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  b) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„2. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
viena otrai un Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei tūlīt sniedz vajadzīgo 
informāciju, lai izpildītu šajā direktīvā 
paredzētos pienākumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 361

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 17. punkts
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 9. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz 4. un 5. punktā 
minētās pārbaudes uz vietas vai 
izmeklēšanas veikšanu.

9. Lai nodrošinātu konsekventu 
saskaņošanu un šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz 4., 5., 6. un 
7. punktā minētās pārbaudes uz vietas vai 
izmeklēšanas veikšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 362

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 18.a punkts (jauns) – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
103. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Direktīvas 103. pantu groza šādi:
a) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„3. Dalībvalstis paziņo Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei, Komisijai 
un pārējām dalībvalstīm iestādes, kuras 
drīkst saņemt informāciju saskaņā ar 
1. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 363

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 18.a punkts (jauns) – b apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
103. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:
„7. Dalībvalstis Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei, Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm paziņo tās iestādes vai 
struktūras, kuras drīkst saņemt 
informāciju saskaņā ar 4. punktu.”

Or. en

Grozījums Nr. 364

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 19. punkts
Direktīva 2009/65/EK
105. pants – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka tiek vienādi piemēroti 
šīs direktīvas noteikumi par informācijas 
apmaiņu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde var izstrādāt tehnisko standartu 
projektus, kuros izklāstīti piemērošanas 
nosacījumi attiecībā uz procedūru 
informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm un starp 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi 
saskaņoti un vienādi piemēroti šīs 
direktīvas noteikumi par informācijas 
apmaiņu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde izstrādā tehnisko standartu 
projektus ar mērķi noteikt procedūras
informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm un starp 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 365

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
XIII nodaļa – virsraksts (pirms 111. panta)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Direktīvas XIII nodaļas virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:

„DELEĢĒTIE AKTI UN IZPILDES 
PILNVARAS”

Or. en

Grozījums Nr. 366

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
111. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Direktīvas 111. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

„111. pants
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Komisija pieņem šīs direktīvas tehniskos 
grozījumus šādās jomās:
a) definīciju precizējums, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu 
saskaņošanu un vienotu piemērošanu 
visā Kopienā; vai
b) terminoloģijas sakārtošana un 
definīciju strukturēšana saskaņā ar 
turpmākiem tiesību aktiem par PVKIU 
un jautājumiem, kas ar tiem saistīti.
Šos pasākumus [..] pieņem saskaņā ar 
112., 112.a un 112.b pantu, izmantojot 
deleģētos aktus.”
Deleģēto aktu projektus izstrādā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde.”

Or. en

Grozījums Nr. 367

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.c punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
112. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20c) Direktīvas 112. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

„112. pants
1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru 
regulatoru komiteja, kas izveidota ar 
Komisijas Lēmumu 2001/528/EK.
2. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus, kas 
minēti 12., 14., 23., 33., 43., 51., 60., 61., 
62., 64., 75., 78., 81., 95. un 111. pantā, 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.
2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģētu 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 112.a un 
112.b pantā izklāstītos nosacījumus.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
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ievērojot tā 8. pantu.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 
6. punktā paredzētais termiņš ir trīs 
mēneši.”

Or. en

Grozījums Nr. 368

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.d punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
112.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20d) Aiz Direktīvas 112. panta iekļauj 
šādu pantu:

„112.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Direktīvas 12., 14., 23., 33., 43., 51., 60., 
61., 62., 64., 75., 78., 81., 95. un 
111. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu 
var atsaukt Eiropas Parlaments vai 
Padome.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģēšanu, cenšas informēt otru 
iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.”

Or. en
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Grozījums Nr. 369

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 20.e punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
112.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20e) Aiz direktīvas 112.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„112.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

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 pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas stājas 
spēkā tajā norādītajā dienā. Ja Eiropas 
Parlaments vai Padome pauž iebildumus 
pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Īss konteksta izklāsts

Finanšu krīze ir pievērsusi uzmanību finanšu tirgu nepilnībām globālā līmenī. Neraugoties uz 
rīcības plānu finanšu pakalpojumu sniegšanai, kuru sāka īstenot 2001. gadā, lai finanšu 
produktiem Eiropas Savienībā radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, krīze atklāja 
neatbilstību starp finanšu sektora globalizāciju, ES finanšu integrāciju un valsts līmeņa 
uzraudzību. Eiropas finanšu tirgi nav spējuši izvairīties no ātri izplatošās ietekmes un pārvarēt 
risku, ko radīja morālais apdraudējums, nekontrolējami spekulatīvie darījumi, kā arī plašākā 
nozīmē — vispārējā visas sistēmas pārmērīgi straujā attīstība, necaurredzamība un 
sarežģītība.

Kopš finanšu pakalpojumu rīcības plāna īstenošanas sākšanas Eiropas Parlamentam ir bijusi 
nozīmīga loma vienota finanšu pakalpojumu tirgus izveidē, aktīvi veicinot saskaņošanu, 
pārredzamību un godīgu konkurenci un vienlaikus nodrošinot ieguldītāju un patērētāju 
aizsardzību. Jau ilgi pirms finanšu krīzes Eiropas Parlaments regulāri aicināja veicināt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus visām iesaistītajām pusēm Eiropas līmenī, vienlaikus 
norādot uz būtiskiem trūkumiem ES īstenotajā arvien integrētāko finanšu tirgu uzraudzībā.

Eiropas Parlaments visos savos ziņojumos aicināja Eiropas Komisiju pētīt to, kā paralēli 
centieniem izveidot integrētu finanšu pakalpojumu vienoto tirgu varētu panākt integrētāku 
uzraudzības sistēmu. Tas arī uzvēra vajadzību pēc efektīvas galveno tirgus dalībnieku 
sistēmisko un ar piesardzību saistīto risku uzraudzības. 

Eiropas Komisijas priekšlikumi jaunai integrētai uzraudzības pamatsistēmai

Kad finanšu krīze bija sasniegusi savu augstāko punktu, Eiropas Komisija nolēma sasaukt 
augsta līmeņa speciālistu grupu, lai sagatavotu priekšlikumus Eiropas uzraudzības kārtības 
stiprināšanai. De Larosière grupa savu ziņojumu iesniedza 2009. gada februārī, un 2009. gada 
23. septembrī Komisija ierosināja konkrētus tiesību aktu priekšlikumus ar mērķi izveidot:

– valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīklu, kas strādātu kopā ar jaunajām Eiropas uzraudzības 
iestādēm (EUI),

– Eiropas Sistēmisko risku komiteju (ESRK), lai uzraudzītu un novērtētu iespējamos draudus 
finanšu stabilitātei, kurus rada pavērsieni makroekonomiskajā attīstībā un finanšu sistēmas 
attīstībā kopumā.

Omnibus I

Vienlaikus ar priekšlikumiem izveidot integrētu uzraudzību gan mikrolīmenī ar EUI, gan 
makrolīmenī, iesaistot centrālās bankas un ESRK, Eiropas Komisija ierosināja pārskatīšanai 
paredzēto nozaru direktīvu pirmo kopumu, galvenokārt banku un vērtspapīru jomā, lai šīs 
direktīvas pielāgotu jaunajai finanšu uzraudzības sistēmas pamatstruktūrai. 
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Ar Omnibus I direktīvu groza šādas vienpadsmit direktīvas:

 1998/26/EK: Norēķinu galīguma direktīva,
 2002/87/EK: Finanšu konglomerātu direktīva,
 2003/6/EC: Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva,
 2003/41/EC: Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju direktīva,
 2003/71/EK: Prospektu direktīva,
 2004/39/EC: Tirgu un finanšu instrumentu direktīva,
 2004/109/EC: Atklātības prasību saskaņošanas direktīva,
 2005/60/EC: Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīva,
 2006/48/EK un 2006/49/EK: Kapitāla prasību direktīva,
 2009/65/EC: Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) 

direktīva.

Omnibus II direktīva attieksies galvenokārt uz „Maksātspējas II” jautājumiem.

Jaunās uzraudzības pamatstruktūras izveide

Šie priekšlikumi tiek sagatavoti tādā vispārējā kontekstā, kas ir labvēlīgs jaunas finanšu 
sistēmas izveidei pasaules līmenī. G20 valstis apņēmās „rīkoties, lai nākotnes finanšu 
sektoram izveidotu stiprāku un pasaules līmenī saskaņotāku uzraudzības un regulējošo 
sistēmu, kas atbalstīs ilgtspējīgu vispārējo izaugsmi un kalpos uzņēmumu un iedzīvotāju 
vajadzībām”1. Eiropas Savienības atbildes reakcijai uz krīzi ir jābūt vērienīgai. Finanšu 
pakalpojumu nozares darbības traucējumi un tās nopietnā un netaisnīgā ietekme uz reālo 
ekonomiku un valsts finansēm vairs nedrīkst turpināties. Eiropas Savienībai ir jāsniedz 
atbildes gan attiecībā uz makrolīmeņa, gan mikrolīmeņa uzraudzību un jārisina gan atsevišķi 
gadījumi, gan regulēšanas jautājums kopumā.

Jaunajai pamatsistēmai jābalstās uz piesardzības principu, kā to noteikusi Bāzeles Banku 
uzraudzības komiteja, risinot ne tikai tos jautājumus, kas attiecas uz atbilstību tiesību aktiem, 
bet arī uz drošumu un stabilitāti. Tās darbības jomai jābūt plašākai par finanšu iestāžu 
riskiem, ar kuriem nodarbojas dalībvalstu uzraudzības iestādes, un tai jārisina pārrobežu un 
sistēmiskā riska problēmas Eiropas līmenī un jāsadarbojas sistēmisko risku novēršanā 
starptautiskā līmenī.

Stingrai uzraudzībai jākļūst par pamatu Eiropas pieejai finanšu tirgiem, bet šādu neatkarīgu un 
abildīgu uzraudzību nepieciešams labāk saskaņot.

Lisabonas līgums

Tikmēr Lisabonas līgums ir nodrošinājis jaunus instrumentus tam, lai varētu izveidot 
integrētāku, elastīgāku un pastāvīgāku pieeju regulēšanai. Lai pielāgotu likumdevēja 
izmantoto regulēšanas veidu jaunajiem finanšu uzraudzības uzdevumiem, tam it īpaši pilnībā 

                                               
1 G20 valstu augstākā līmeņa sanāksme 2009. gada 2. aprīlī Londonā
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jāizmanto Līguma 290. pants, kas ļauj deleģēt pilnvaras Eiropas Komisijai, un 291. pants par 
īstenošanas aktiem. Tomēr tas nenozīmē, ka likumdevēji atteiksies no politiskās atbildības.

Referents ierosinās grozījumus iepriekš minētajās vienpadsmit direktīvās, lai tās saskaņotu ar 
nesen spēkā stājušos Lisabonas līgumu. Pēc viņa domām, regulatīvā kontroles procedūra 
jāpārveido par pilnvaru deleģēšanu Eiropas Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu. Lai pēc 
iespējas labāk izmantotu Lisabonas līgumā paredzēto jauno iespēju, referents ierosina katru 
pilnvaru deleģēšanu pielāgot minēto direktīvu prasībām, ikreiz izvēloties piemērotu pārbaudes 
ilgumu, atkarībā no vēlamajiem rezultātiem paredzot atsaukšanas vai turpināmības klauzulu.

Tehniskie standarti

Komisijas priekšlikumā Omnibus I kā papildu instrumentus ierosināts izmantot tehniskos 
standartus, kurus izstrādā attiecīgās iestādes un kuru īstenošanu uzrauga Eiropas Komisija. 
Eiropas Komisijas priekšlikuma projektā noteikts, ka tehnisko standartu izstrādē jāievēro šādi 
četri augsta līmeņa principi:

– tehniskie jautājumi: tehniskās jomās, kurās standarti jāizstrādā uzraudzības 
speciālistiem;

– praktiskie jautājumi/ sadarbības procedūras: attiecībā uz uzraudzības praktiskajiem 
aspektiem, piemēram, informācijas apmaiņu;

– elastība: gadījumos, kad ir svarīgi ļaut elastīgi reaģēt uz notikumiem tirgus attīstībā;
– nepieciešamība: gadījumos, kad sīki izstrādāti, tehniski un konsekventi noteikumi ir 

vajadzīgi, lai nodrošinātu tirgus efektivitāti un integritāti.

Īpaši sarežģīta un neviendabīga ir tehnisko standartu piemērošanas joma. Nepieciešamības un 
un elastības principi ir ļoti atvērti un varētu novest pie radikālas politiskās izvēles. Tādēļ 
referents pauž nožēlu, ka Eiropas Komisija attiecīgo iestāžu izveides regulās nav paredzējusi 
tehnisko standartu definīciju vai klasifikāciju, jo tas būtu atvieglojis izvēli nozaru direktīvās. 

Referents uzskata, ka tehnisko standartu galvenais mērķis ir konsekventa finanšu regulējuma 
saskaņošana un piemērošana, izmantojot uzraudzības pieejas un praksi. Tehniskie uzraudzības 
noteikumi ir nepieciešami, lai panāktu uzraudzības saskaņošanu Eiropas līmenī. Galīgais 
mērķis ir saskaņošana un vispārēja īstenošana, savukārt piemērošana ir veids, kā sasniegt šo 
kopējo mērķi. 

Tādēļ referents atbalsta tehnisko standartu divkāršu izmantošanu un kontroli, uzmanību 
koncentrējot nevis uz standartu tehniskajiem aspektiem, bet gan uz to mērķi un pielietojumu. 

Viņš uzskata, ka gadījumos, kad šo standartu mērķis ir saskaņot uzraudzītāja vienotā 
noteikumu kopuma pamataspektus, EUI galvenā loma ir nodrošināt eksperta slēdzienu, kas 
nepieciešams, lai noteiktu:

– metodoloģiskus, kvantitatīvus vai specializētus kritērijus, kas nepieciešami, lai 
papildinātu, atjauninātu un nodrošinātu atsevišķu noteikumu saskaņotu definēšanu, kā 
tas ir paredzēts tiesību aktos;

– detalizētus vispārējos elementus saskaņotai ziņojumu sniegšanai un informācijas 
atklāšanai 2. līmenī;

– vispārēju un konsekventu uzraudzības pieeju, lai atbalstītu, atjauninātu un nodrošinātu 
sadarbību, tostarp uzraudzības riska novērtēšanu un informācijas apmaiņu 2. līmenī.
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Ar šāda veida tehniskiem standartiem būtu vēl sīkāk jāizstrādā, jāprecizē un jānosaka to 
noteikumu konsekventas saskaņošanas un vienotas piemērošanas nosacījumi, kuri ietverti 
Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajos pamatinstrumentos, kuri papildina vai groza 
atsevišķus attiecīgā tiesību akta nebūtiskus elementus. Tie būtu jāpieņem kā deleģētie akti 
saskaņā ar 290. pantu (2. līmenis saskaņā ar Lamfalussy finanšu struktūru), lai nodrošinātu to 
saistošo raksturu. Tādēļ būtu jāpastiprina kontroles procedūra un tehnisko standartu kontrole 
un jāiesaista Eiropas Parlaments un Padome, paredzot pietiekami daudz laika pienācīgai 
pilnvaru deleģēšanas kontrolei. Eiropas Komisija nevarētu izdarīt un ierosināt politisku izvēli, 
bet tā varētu likumdevējiem iesniegt dažas izvēles iespējas. Komisija drīkstētu pilnībā vai 
daļēji (atlasot dažas tehniskas izvēles iespējas) pārņemt EUI projektu priekšlikumus vai arī tos 
noraidīt. Grozījumi un diskrecionāras pilnvaras attiektos uz likumdevēju pieņemtajiem 
netehniskajiem noteikumiem.

Referents neizslēdz iespēju izmantot Līguma 291. pantu gadījumos, kad tehniskos standartus 
izmanto tikai tam, lai noteiktu vienotu piemērošanu ar īstenošanas noteikumu palīdzību, ar 
kuriem nevar grozīt nevienu juridiski saistoša Savienības akta daļu. Arī šajā gadījumā tie 
nedrīkst ietvert politisko izvēli.

Tādēļ referents ierosina, lai — pārliecinoties par to, ka visās trīs EUI izveides regulās ir 
ietverta definīcija vai klasifikācija, — vienlaikus tiktu pienācīgi atjaunināts un klasificēts pēc 
tā mērķa un darbības jomas ikviens tehniskais standarts, ko Komisija ierosinājusi Omnibus
direktīvā vai kas jau ir ietverts spēkā esošajā pārskatīto direktīvu kopumā vecajā īstenošanas 
pasākumu kategorijā, un lai tiktu attiecīgi minēta procedūra, kura jāizmanto jaunajā sistēmā.

Eiropas uzraudzības iestāžu loma

Referents uzskata, ka Omnibus I ir unikāla iespēja Eiropas iestādēm īstenot politisko mērķi 
izveidot integrētu uzraudzību ar sava tiesību aktu kopuma palīdzību. Tādēļ viņš ierosina 
vairākas izmaiņas vienpadsmit direktīvās, kas pārskatītas ar Omnibus I projektu. Izmaiņu 
mērķis ir nodrošināt EUI lomu, lai:
– racionalizētu kompetento iestāžu, Eiropas Komisijas un EUI sadarbību,
– apkopotu un izplatītu informāciju, tostarp publicētu to attiecīgajās tīmekļa vietnēs,
– sagatavotu vadlīnijas un deleģēto aktu projektus,
– organizētu aptaujas un pārbaudes uz vietas,
– veicinātu vispārējo (nozares, starpnozaru un pārrobežu) koordināciju un konsekvenci visā 
sistēmā kopumā.


