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ĪSS PAMATOJUMS

Juridiskā komiteja kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido jaunu finanšu 
uzraudzības sistēmas pamatstruktūru, lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību un noteikumu 
izstrādi, kā arī labāk noteiktu finanšu sistēmas riskus. Finanšu krīzes liecina, ka ir 
nepieciešama ES finanšu tirgu un iestāžu reforma, lai palielinātu konkurenci, veicinot 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kā arī lai nodrošinātu pasākumu un regulējuma 
saskaņotību.

I. 7. pants — Tehniskie standarti

Ierosinātās regulas 7. panta 1. punkta pirmajā daļā ir atsauce uz direktīvām, kas nosaka 
tiesisko regulējumu, uz kuru pamatojoties, Iestāde var izstrādāt tehniskos standartus 
(sk. regulas priekšlikuma 1. panta 2. punktu). Minētajās direktīvās, proti, 2006/48/EK, 
2006/49/EK, 2002/87/EK, 2005/60 EK un 94/19/EK, ir ietverti komitoloģijas noteikumi1.
Pāreja no EK līguma uz (Lisabonas) Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) nozīmē 
izmaiņas komitoloģijas noteikumos, precīzāk, to atcelšanu.

Attiecībā uz tehniskajiem standartiem komiteja atbalstīja pieeju vajadzīgo saskaņošanu ar 
LESD 290. pantu veikt galvenokārt „Omnibus” priekšlikumā (2009/0161(COD), bet ESA
regulu 7. pantu attiecināt tikai uz procedūru starp Komisiju un Iestādi.

II. 9., 10. un 11. pants

1. Pilnvaru piešķiršana

Regulas priekšlikumā jaunajai iestādei piešķirtas īpašas pilnvaras. Līgumā nav nepārprotami 
noteikts, ka šāda piešķiršana ir atļauta (sk. ES līguma 5. pantu). Tomēr EKT judikatūrā ir 
atzīta iespēja, ka ES iestādes deleģē pilnvaras neatkarīgām izpildes vai regulatīvām iestādēm, 
ciktāl šī deleģēšana attiecas tikai uz precīzi noteiktām izpildes kompetencēm un it īpaši ar 
nosacījumu, ka iestādēm, kurām deleģētas pilnvaras, netiek sniegtas pilnvaras pieņemt 
politiskus lēmumus. Turklāt ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pilnvaras, kas tai piešķirtas 
Līgumā, var izmantot vienīgi saskaņā ar Līgumā noteiktajām procedūrām, iestādes nevar 
deleģēt vairāk pilnvaru, nekā tām piešķirts Līgumā (sk. EKT, Meroni lieta, 9/56, (1958) ECR
133 un 157).

2. Iestādes tiešā darbība

Lai gan tiek pieļauta atsevišķu īpašu pilnvaru piešķiršana jaunajai Iestādei, nodrošināt 
Kopienas tiesību aktu ievērošanu joprojām ir Komisijas uzdevums (izmantojot pienākumu 
neizpildes procedūru — LESD 258. pants). Tomēr regulas priekšlikuma 9. panta 6. punktā, 
10. panta 3. punktā un 11. panta 4. punktā, „neskarot EK līguma 226. pantā noteiktās 

                                               
1 Sk. Direktīvas 2006/48/EK 151. pantu, Direktīvas 2006/49/EK 42. pantu, Direktīvas 2002/87/EK 21. pantu, 
Direktīvas 2005/60/EK 41. pantu un Direktīvas 94/19/EK 7.a pantu.
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Komisijas pilnvaras” (LESD jaunais 258. pants), paredzēts iestādei piešķirt pilnvaras pieņemt 
atsevišķus tirgus dalībniekam tieši saistošus lēmumus, apejot kompetento valsts iestādi. Tā ir 
neierasta konstrukcija, kura īsti neatbilst ES iestāžu pilnvaru sadalījumam un kura, pēc 
atzinuma sagatavotāja domām, būtu īpaši jāpamato. Priekšlikuma 10. pantā pausta politiskā 
griba ātri un efektīvi reaģēt krīzes situācijās, lai nodrošinātu finanšu tirgus un finanšu sistēmas 
darbību un integritāti, taču 9. un 11. pants paredzēti piemērošanai parastās ikdienas situācijās.

Pamatojoties uz plaši atbalstītu kompromisu, komiteja pieņēma grozījumus attiecībā uz 
Iestādes pilnvarām adresēt atsevišķus lēmumus tirgus dalībniekiem ikdienas situācijās 
(9. panta 6. punkts un 11. panta 4. punkts), ierosinot procedūru, kas Iestādei un Komisijai 
jāievēro, lai Iestādes pilnvaras labāk saskaņotu ar Komisijas pilnvarām, kuras noteiktas LES 
17. panta 1. punktā un LESD 258. pantā.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopiena ir sasniegusi iespēju robežas 
tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams 
paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām, 
kuras joprojām ir Komisijas 
padomdevējas struktūras. Kopienā vairs 
nevar turpināt pastāvēt situācija, kad nav 
mehānisma, kas nodrošinātu, ka valstu 
uzraudzības iestādes attiecībā uz pārrobežu 
iestādēm pieņem vispiemērotākos
uzraudzības lēmumus; valstu uzraudzības 
iestāžu starpā nenotiek pietiekama 
sadarbība un informācijas apmaiņa; valstu 
iestāžu kopīgai rīcībai ir vajadzīgi sarežģīti 
pasākumi, ņemot vērā regulējuma un 
uzraudzības prasību neviendabīgumu; bieži 
vien vienīgā reālā iespēja Eiropas līmeņa 
problēmu risināšanai ir valsts līmeņa 
risinājumi; viens tiesību akts tiek 
interpretēts dažādos veidos. Eiropas 
Uzraudzības iestāžu sistēma būtu jāveido 
tā, lai novērstu šos trūkumus un 
nodrošinātu sistēmu, kas atbilst mērķim par
stabilu un vienotu ES finanšu tirgu finanšu 

(6) Savienība ir sasniegusi iespēju robežas 
tam, ko, ņemot vērā to statusu, iespējams 
paveikt ar Eiropas uzraudzības komitejām. 
Savienībā vairs nevar turpināt pastāvēt 
situācija, kad nav mehānisma, kas 
nodrošinātu, ka valstu uzraudzības iestādes 
attiecībā uz pārrobežu iestādēm pieņem 
vispiemērotākos uzraudzības lēmumus; 
valstu uzraudzības iestāžu starpā nenotiek 
pietiekama sadarbība un informācijas 
apmaiņa; valstu iestāžu kopīgai rīcībai ir 
vajadzīgi sarežģīti pasākumi, ņemot vērā 
regulējuma un uzraudzības prasību 
neviendabīgumu; bieži vien vienīgā reālā 
iespēja Eiropas līmeņa problēmu 
risināšanai ir valsts līmeņa risinājumi; 
viens tiesību akts tiek interpretēts dažādos 
veidos. Eiropas Uzraudzības iestāžu 
sistēma būtu jāveido tā, lai novērstu šos 
trūkumus un nodrošinātu sistēmu, kas 
atbilst mērķim par stabilu un vienotu 
Savienības finanšu tirgu finanšu 
pakalpojumiem, apvienojot valstu 
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pakalpojumiem, apvienojot valstu 
uzraudzības iestādes spēcīgā Kopienas
tīklā.

uzraudzības iestādes spēcīgā Savienības
tīklā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Ir nepieciešams ieviest efektīvu 
instrumentu saskaņotu tehnisko standartu 
pieņemšanai finanšu pakalpojumu nozarē, 
lai, tostarp izmantojot vienotu noteikumu 
krājumu, nodrošinātu vienādus noteikumus 
un atbilstīgu aizsardzību ieguldītājiem un 
patērētājiem visā Eiropā. Tā kā Iestādei ir 
augsti specializētas zināšanas, ir efektīvi un 
lietderīgi tai uzticēt tehnisko standartu 
projektu izstrādi Savienības tiesību aktos 
noteiktajās jomās, kas neietver politikas 
izvēles. Komisijai jāapstiprina šis tehnisko 
standartu projekts saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem, lai nodrošinātu tiem 
saistošu juridisku spēku. Komisijai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu ir jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt tehniskos standartus, 
izmantojot deleģētos aktus. Pilnvaras 
jādeleģē ar pamata leģislatīvo aktu, un 
Eiropas Parlamentam un Padomei jābūt 
tiesībām tās atsaukt. Deleģēšanas periodu 
pēc Komisijas pieprasījuma var pagarināt, 
ja pret to neiebilst Eiropas Parlaments vai
Padome. Komisijai standarti jāpieņem ar 
regulām vai lēmumiem deleģēto aktu 
veidā saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Šo aktu 
nosaukumā jāietver vārds „deleģēts”.
Standarti, kas pieņemti saskaņā ar šīs 
Regulas 7. pantā noteikto procedūru, 
stājas spēkā tikai tādā gadījumā, ja triju 
mēnešu laikā ne Parlaments, ne Padome 
nav izteikuši nekādus iebildumus.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā regulā noteiktais tehnisko 
standartu izstrādes process neskar 
Komisijas tiesības pēc savas iniciatīvas 
pieņemt īstenošanas pasākumus atbilstoši 
Lamfalisī struktūras 2. līmeņa 
komitoloģijas procedūrām, kā noteikts 
attiecīgajos Kopienas tiesību aktos.
Jautājumi, uz kuriem attiecas tehniskie 
standarti, neietver politikas lēmumus, un 
to saturu ierobežo 1. līmenī pieņemtie 
Kopienas tiesību akti. Standartu projekta 
izstrādes uzticēšana Iestādei nodrošina, 
ka tiek pilnībā izmantotas valstu 
uzraudzības iestāžu specializētās 
zināšanas.

svītrots

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad 
iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši 
kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir 
pilnvaras kā galējo risinājumu izmantot 
iespēju pieņemt konkrētām finanšu 
iestādēm adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras 
ir izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, 
kad kompetenta iestāde neievēro tai 
adresētus lēmumus un kad Kopienas
tiesību akti ir tieši piemērojami finanšu 
iestādēm atbilstīgi spēkā esošajām vai 
turpmākām ES regulām.

(20) Lai atrisinātu ārkārtas gadījumus, kad 
iesaistītā kompetentā iestāde ilgstoši 
kavējas veikt pasākumus, Iestādei jāpiešķir 
pilnvaras kā galējo risinājumu un tikai 
steidzamās situācijās izmantot iespēju 
pieņemt konkrētām finanšu iestādēm 
adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras ir 
izmantojamas tikai ārkārtas apstākļos, kad 
kompetenta iestāde neievēro tai adresētus 
lēmumus un kad Savienības tiesību akti ir 
tieši piemērojami finanšu iestādēm 
atbilstīgi spēkā esošajām vai turpmākām 
ES regulām.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Dalībvalstis uzņemas lielāko atbildību 
par finanšu stabilitātes saglabāšanu krīzes 
situācijās, jo īpaši attiecībā uz atsevišķu 
grūtībās nonākušu finanšu iestāžu 
stabilizēšanu un atveseļošanu. Iestādes 
īstenotie pasākumi ārkārtas vai izšķiršanas 
situācijās, kas ietekmē finanšu iestādes 
stabilitāti, nedrīkst skart dalībvalstu 
fiskālos pienākumus. Jāizveido mehānisms, 
kas nodrošinātu iespēju dalībvalstīm prasīt 
Iestādes lēmuma pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu
obligātajām iemaksām un no Eiropas 
Kopienu vispārējā budžeta. Attiecībā uz 
Kopienas ieguldījumu ir jāpiemēro 
Kopienas budžeta procedūra. Finanšu 
pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

(41) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi tiktu gūti no 
Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Ir 
jāpiemēro Savienības budžeta procedūra.
Finanšu pārskatu revīzija jāveic Revīzijas 
palātai.

Grozījums Nr. 7
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Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti Tehniskie standarti — deleģētie akti

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija pieņem standartus, izmantojot 
regulas vai lēmumus deleģēto aktu veidā, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde noteiktajā termiņā 
nepilda šā panta 4. punktā minēto lēmumu 
un ja savlaicīgi ir jānovērš kompetentajai 
iestādei adresēta lēmuma neizpilde, lai 
saglabātu vai atjaunotu neitrālus 
konkurences apstākļus tirgū vai 
nodrošinātu finanšu sistēmas pienācīgu 
darbību un integritāti, gadījumos, kad
1. panta 2. punktā minēto tiesību aktu 
attiecīgās prasības ir tieši piemērojamas 
finanšu iestādēm, Iestāde var pieņemt 
atsevišķu finanšu iestādei adresētu 
lēmumu, pieprasot veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tā izpildītu pienākumus 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp 
attiecībā uz jebkādas darbības 
pārtraukšanu.

6. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
noteiktajā termiņā nepilda šā panta 
4. punktā minēto lēmumu un ja savlaicīgi ir 
jānovērš kompetentajai iestādei adresēta 
lēmuma neizpilde, lai saglabātu vai 
atjaunotu neitrālus konkurences apstākļus 
iekšējā tirgū vai nodrošinātu finanšu 
sistēmas pienācīgu darbību un integritāti 
iekšējā tirgū, gadījumos, kad 1. panta 
2. punktā minēto tiesību aktu attiecīgās 
prasības ir tieši piemērojamas finanšu 
iestādēm, Iestāde var pieņemt atsevišķu 
finanšu iestādei adresētu lēmumu, 
pieprasot veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai tā izpildītu pienākumus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, tostarp attiecībā 
uz jebkādas darbības pārtraukšanu. Pirms 
atsevišķa lēmuma pieņemšanas Iestādei 
par to jāinformē Komisija.
Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas 
iestāžu, kurām adresēts lēmums, tiesības 
tikt uzklausītām.
Iestāde un kompetentās iestādes sniedz 
Komisijai visu nepieciešamo informāciju.
Divu nedēļu laikā pēc Iestādes lēmuma 
projekta saņemšanas Komisija pieņem 
lēmumu par lēmuma projekta 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. 
Komisija nevar pagarināt šo termiņu. 
Ņemot vērā Kopienas intereses, Komisija
var apstiprināt lēmuma projektu daļēji vai 
ar grozījumiem.
Ja Komisija lēmuma projektu 
neapstiprina vai apstiprina to daļēji vai ar 
grozījumiem, tā nekavējoties informē 
Iestādi, nosūtot tai oficiālu atzinumu.
Vienas nedēļas laikā pēc šī oficiālā 
atzinuma saņemšanas Iestāde izskata un 
pieņem lēmumu par Komisijas oficiālo 
atzinumu un nekavējoties nosūta to 
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Komisijai.
Vienas nedēļas laikā pēc Iestādes grozītā 
lēmuma saņemšanas Komisija pieņem 
lēmumu par tā apstiprināšanu vai 
neapstiprināšanu.
Gadījumā, ja Komisija grozīto lēmumu 
noraida, tad uzskata, ka lēmums nav 
pieņemts.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot EK līguma 226. pantā
noteiktās Komisijas pilnvaras, ja 
kompetentā iestāde nepilda Iestādes 
lēmumu un tādējādi nenodrošina finanšu 
iestādes atbilstību prasībām, kas tai ir tieši 
piemērojamas, pamatojoties uz 1. panta 
2. punktā noteiktajiem tiesību aktiem, 
Iestāde var pieņemt atsevišķu finanšu 
iestādei adresētu lēmumu, pieprasot veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tā izpildītu 

4. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 258. pantā noteiktās 
Komisijas pilnvaras, ja kompetentā iestāde 
nepilda Iestādes lēmumu un tādējādi 
nenodrošina finanšu iestādes atbilstību 
prasībām, kas tai ir tieši piemērojamas, 
pamatojoties uz 1. panta 2. punktā 
noteiktajiem tiesību aktiem, Iestāde 
saskaņā ar 9. panta 6. punktā noteikto 
procedūru var pieņemt atsevišķu finanšu 
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pienākumus saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem, tostarp attiecībā uz jebkādas 
darbības pārtraukšanu.

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

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemts lēmums skar tās 
fiskālos pienākumus, tā viena mēneša laikā 
pēc Iestādes lēmuma paziņošanas 
kompetentajai iestādei var informēt Iestādi 
un Komisiju par to, ka kompetentā iestāde 
nepildīs lēmumu.

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
11. pantu pieņemtais lēmums tieši skar tās 
fiskālos pienākumus, tā trīs darbdienu 
laikā pēc Iestādes lēmuma paziņošanas 
kompetentajai iestādei var informēt Iestādi,
Komisiju un Padomi.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

un skaidri norāda, kā lēmums tiešā veidā
skar tās fiskālos pienākumus.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena mēneša laikā pēc dalībvalsts 
paziņojuma saņemšanas Iestāde informē 
dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai 
grozīšanu, vai atcelšanu.

Vienas nedēļas laikā pēc dalībvalsts
paziņojuma saņemšanas Iestāde informē 
dalībvalsti par tās lēmuma spēkā esību vai 
grozīšanu, vai atcelšanu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Iestāde nosaka, ka tās lēmums paliek 
spēkā, Padome, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
238. pantu, viena mēneša laikā ar 
kvalificētu balsu vairākumu pieņem 
lēmumu par to, vai Iestādes lēmums paliek 
spēkā vai tiek atcelts.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums 
skar tās fiskālos pienākumus, tā trīs 
darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma 
paziņošanas kompetentajai iestādei var 

3. Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 
10. panta 2. punktu pieņemtais lēmums 
tiešā veidā skar tās fiskālos pienākumus, tā 
trīs darbdienu laikā pēc Iestādes lēmuma 
paziņošanas kompetentajai iestādei var 
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informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par 
to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.

informēt Iestādi, Komisiju un Padomi par 
to, ka kompetentā iestāde nepildīs lēmumu.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība;

svītrots
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