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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Eiropa Komisija ierosina veidot jaunu ES finanšu regulējuma struktūru, lai uzlabotu 
uzraudzības kvalitāti un saskaņotību, nodrošinātu tiesību aktu efektīvāku izstrādi un 
īstenošanu un lai labāk varētu noteikt finanšu sistēmas riskus. Ierosina izveidot Eiropas 
Finanšu uzraudzības sistēmu (EFUS), kurā ietilptu  finanšu uzraudzības iestāžu tīkls, kas 
strādās kopā ar trim Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI): Eiropas Banku iestādi (EBI), 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EAFPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādi (EVTI). Tiks izveidota arī Eiropas Sistēmisko risku komiteja (ESRK), kuras mērķis 
būs uzraudzīt un izvērtēt iespējamos draudus finanšu stabilitātei. 

Juridiskā komiteja pieņēma atzinumu, kurā tā kopumā atbalsta Komisijas iepriekš minēto 
mērķi un piedāvāto struktūru, tomēr uzskata, ka ir svarīgi ievērot subsidiaritātes principu un 
ka dalībvalstīm un valstu finanšu uzraudzības iestādēm atbilstošās jomās ir jāsaglabā 
kompetence. 

Lielākās bažas

Referenta galvenās bažas attiecībā uz EUI un Komisijas noteikumu izstrādes pilnvaru 
noteikšanu, saistošu lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu EUI, EUI vidutāja lomu, 
risinot iespējamās nesaskaņas starp valstu finanšu uzraudzības iestādēm, tika ņemtas vērā 
galīgajā atzinumā. 

Tā kā attiecīgā direktīva attiecas uz 11 citām direktīvām, dažas no kurām vēl nav ieviestas un, 
iespējams, tiks ievērojami grozītas, būtu vēlams vairāk laika atvēlēt padziļinātai juridiskai 
analīzei.  Tomēr Juridiskās komitejas atzinumu ir paredzēts konstruktīvi izmantot atbildīgās 
komitejas darbā.

Tehniskie standarti

Saskaņā ar priekšlikumiem EUI varēs izstrādāt tehnisko standartu projektu, kurus būs 
jāpastiprina Komisijai. Kaut arī apsvērumos ir teikts, ka „tehniskos standartus nedrīkst 
ietekmēt politiski apsvērumi”, pašreizējo noteikumu darbības joma šķiet nevajadzīgi plaša, 
elastību pieminot paskaidrojuma rakstā kā vienu no vispārējiem principiem. Lai arī referents
piekrīt, ka noteikts elastības līmenis ir nepieciešams, lai EUI varētu efektīvi darboties, 
sagatavojot tehniskos standartus, viņš tomēr uzskata, ka grozījumi ir nepieciešami konkrētos 
gadījumos, kad tehnisko standartu izstrādē būtu jāizmanto politiska izvēle.

Tā kā Komisija iesniedza priekšlikumu pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bija 
nepieciešams ierosināto tehnisko standartu pieņemšanas procedūru pielāgot Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību.  Saskaņā ar referenta pieeju, ka Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt tehniskos standartus kā deleģētos aktus atbilstoši LESD 290. pantam, komiteja 
pieņēma grozījumu kopumu. Ar šiem grozījumiem ir plānots grozīt 11 direktīvas, kuras groza 
ar Komisijas priekšlikumu, tikai attiecībā uz tehniskajiem standartiem un jaunajām iestādēm. 
Grozījumi neskar pārejos grozīto direktīvu komitoloģijas noteikumus, kā norādīts jaunajā 
apsvērumā 14.a (jauns), taču komiteja uzskata, ka tos ir jāgroza pēc iespējas drīz atbilstoši 
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Szajer ziņojumā1 norādītajiem principiem (sk. īpaši 18. punktu), priekšroku pēc iespējas dodot 
deleģētajiem aktiem. 

Pieņemto grozījumu kopumā precīzi ņemti vērā Szajer ziņojumā minētie ieteikumi, proti, 
deleģēt Komisijai pilnvaras atbilstoši LESD 290. pantam uz noteiktu laiku (pieciem gadiem 
šajā gadījumā), ko var pagarināt pēc Komisijas pieprasījuma uz turpmākiem pieciem gadiem, 
un Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt šīs pilnvaras, kā arī izteikt iebildumu 3 
mēnešu laikā. 

Attiecībā uz to, kā iestādes izstrādā standartus un kā Komisija tos pieņem, atsauce izdarīta uz 
EUI regulu 7. pantā minēto procedūru.

Strīdu izšķiršana starp valstu uzraudzības iestādēm

Atsevišķās direktīvās attiecībā uz EUI tiek piedāvāti mehānismi, ar kuriem EUI var nolemt, 
kad dalībvalsts finanšu uzraudzības iestāde nav ievērojusi kādu no tās ieteikumiem, un EUI 
risina strīdus starp valstu finanšu uzraudzības iestādēm. Referenta bažas, ka rīcības brīvības 
piešķiršana šīm jaunajām aģentūrām varētu būt pretrunā Eiropas Kopienas Tiesas praksei2, 
kas apstiprina, ka Kopienas aģentūra nedrīkst pārsniegt skaidri noteiktas izpildvaras funkciju 
robežas un nedrīkst izmantot diskrēciju, un ka iestāde nevar deleģēt pilnvaras, kuru tai nav, ir 
atspoguļotas īpašos grozījumos attiecībā uz EUI redakcionālajām grūtībām. Tas īpaši attiecas 
uz konfliktu risināšanu. 

GROZĪJUMI

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

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 
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 

(1) Finanšu krīze 2007. un 2008. gadā ir 
atklājusi būtiskus trūkumus finanšu 
uzraudzībā gan attiecībā uz konkrētiem 
gadījumiem, gan attiecībā uz finanšu 
sistēmu kopumā. Valsts līmeņa 
uzraudzības modeļi atpaliek no integrētās 
un savstarpēji saistītās realitātes, kas 
raksturīga šodienas Eiropas finanšu 

                                               
1 Juridiskās komitejas 2010. gada 29. marta ziņojums, ko sagatavojis Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Kopienu Tiesas 1958. gada 13. jūnija spriedumi Meroni pret Augsto iestādi C-9/56 un 10/56, 1958. E.C.R. 133 
un 1957.



AD\813235LV.doc 5/69 PE438.379v02-00

LV

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.

tirgiem, kuros daudzi finanšu uzņēmumi 
darbojas pārrobežu mērogā. Šī krīze ir 
parādījusi, ka pastāv būtisks sadarbības, 
koordinācijas, Savienības tiesību aktu 
piemērošanas konsekvences un uzticības 
trūkums starp valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 2

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 noteiktas Eiropas
Savienības tiesību aktos, un grozījumus, lai 
nodrošinātu nevainojamu un efektīvu 
darbību Eiropas Finanšu uzraudzības 
sistēmas kontekstā.

Grozījums Nr. 3

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 

(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 EUI var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus attiecīgajos tiesību 
aktos īpaši noteiktās jomās, izņemot 
politiskus lēmumus, un šie standartu 
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iesniedzami Komisijai, lai tos pieņemtu ar 
regulām vai lēmumiem. Attiecīgajos 
tiesību aktos jānosaka jomas, kurās 
Eiropas uzraudzības iestādēm ir pilnvaras 
izstrādāt tehnisko standartu projektus.

projekti iesniedzami Komisijai, lai tos 
pieņemtu ar deleģētajiem aktiem saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu. Attiecīgajos tiesību 
aktos jānosaka jomas, kurās Komisijai ir 
pilnvaras pieņemt tehniskos standartus, 
pieņemot deleģētos aktus.

Pamatojums

Juridiski jāprecizē, ka tehnisko standartu projektos nedrīkst iekļaut politiskus lēmumus, kā to 
paredz EUI, EVTI un EAFPI izveides direktīvas.

Grozījums Nr. 4

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, būtu 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, 
vienlaikus nodrošinot, ka politiskus 
lēmumus pieņem Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija saskaņā ar 
parastajām procedūrām.

Pamatojums

Tehniskie standarti nedrīkst ietvert politikas izvēles. Referents uzsver, ka pār politiskiem 
lēmumiem jānodrošina tiesiskā pārraudzība.



AD\813235LV.doc 7/69 PE438.379v02-00

LV

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 vajadzētu būt ļoti 
specializētiem, un tādējādi to izstrādei ir 
nepieciešamas uzraudzības speciālistu 
zināšanas. Vispārīgai piemērošanai 
paredzētu tehnisko standartu 
piemērošanas joma ir jāierobežo, proti, lai 
tie varētu papildināt vai grozīt pamata 
tiesību aktu konkrētus nebūtiskus
elementus. Tāpēc tehniskie standarti 
nedrīkst ietvert politikas izvēles. Saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt šos tehniskos 
standartus, pieņemot deleģētos aktus. 
Komisijai jānodrošina iespēja izmantot 
EUI zināšanas, kā noteikts regulās, ar ko 
izveido EFUS. Tādēļ konsekvences labad 
ir lietderīgi ieviest procedūru Regulas 
(EK) Nr. …/… [EBI], Nr. …/… [EVTI] un 
Nr. …/… [EAFPI] 7. pantā noteikto 
tehnisko standartu pieņemšanai.
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Pamatojums

Attiecībā uz pašreiz pārskatāmajiem tiesību aktiem jāizmanto piemērotas kopējas 
likumdošanas procedūras, lai gūtu pilnīgu pārliecību par to, kādam jābūt tehnisko standartu 
projekta saturam, lai, izmantojot atbilstošas procedūras, varētu veikt nepieciešamos 
pielāgojumus.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tādēļ šajā direktīvā ir jānosaka 
situācijas, kurās var būt nepieciešams 
risināt procesuālu jautājumu vai 
jautājumu pēc būtības attiecībā uz 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem un kurās uzraudzītāji varētu 
nespēt atrisināt jautājumu paši saviem 
spēkiem. Šādā situācijā vienam no 
iesaistītajiem uzraudzītājiem jābūt iespējai 
jautājumu iesniegt kompetentajai EUI. 
EUI jārīkojas saskaņā ar šajā direktīvā 
noteikto procedūru. Šai iestādei 
jānodrošina iespēja pieprasīt attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm īstenot konkrētu 
rīcību vai atturēties no rīcības, lai izšķirtu 
jautājumu un nodrošinātu atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
piemērojot saistības iesaistītajām 
kompetentajām iestādēm.
Gadījumos, kad attiecīgie ES tiesību akti 
piešķir rīcības brīvību dalībvalstīm, EUI 
pieņemtie lēmumi nedrīkst aizstāt valsts 
uzraudzītāja tiesības izmantot rīcības 
brīvību atbilstīgi Eiropas Savienības 
tiesību aktiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību EKT judikatūrai (C-9/56 un 10/56, Meroni pret Augstāko iestādi, 
1958. gads, 133 un 157, Recueil), ir būtiski, ka EUI pieņemtie lēmumi neaizstāj valstu 
uzraudzītāju tiesības izvērtēt situāciju. Saskaņā ar spriedumu Meroni lietā iestāde nedrīkst 
deleģēt pilnvaras, kādas tai pašai nav piešķirtas.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija 
Direktīvā 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu paredzēts 
starpniecības process vai kopīga lēmumu 
pieņemšana jautājumos par sistēmiski 
nozīmīgu filiāļu noteikšanu tādiem 
mērķiem kā dalība uzraudzītāju kolēģijā, 
modeļu apstiprināšana un grupas riska 
novērtējums. Visās šajās jomās ar 
grozījumu precīzi jāparedz, ka domstarpību 
gadījumā konkrētā laikposmā Eiropas 
Banku iestāde var izšķirt strīdu, izmantojot 
Regulā (EK) Nr. …/… [EBI] izklāstīto 
procesu. Šāda pieeja skaidri norāda, ka ir 
iespējams atrisināt domstarpības un 
nostiprināt sadarbību, pirms galīgais 
lēmums tiek pieņemts vai iesniegts 
iestādei.

(13) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2006/48/EK (2006. gada 
14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu paredzēts 
starpniecības process vai kopīgu lēmumu 
pieņemšana jautājumos par sistēmiski 
nozīmīgu filiāļu noteikšanu tādiem 
mērķiem kā dalība uzraudzītāju kolēģijā, 
modeļu apstiprināšana un grupas riska 
novērtējums. Visās šajās jomās ar 
grozījumu precīzi jāparedz, ka domstarpību 
gadījumā konkrētā laikposmā Eiropas 
Banku iestāde var izšķirt strīdu, izmantojot 
Regulā (EK) Nr. …/… [EBI] izklāstīto 
procesu. Šāda pieeja skaidri norāda, ka 
laikā, kamēr Eiropas Banku iestāde nevar 
nodrošināt valstu uzraudzības iestāžu 
lēmumu aizstāšanu, ir iespējams atrisināt 
domstarpības un nostiprināt sadarbību, 
pirms galīgais lēmums tiek pieņemts vai 
iesniegts iestādei.

Pamatojums

Ja rodas nesaskaņas starp valstu finanšu uzraudzības iestādēm, EUI palīdzība risinājuma 
panākšanā nedrīkst sniegties tik tālu, ka ar to var aizstāt dalībvalsts uzraudzības iestādes 
diskrecionāros lēmumus, tā nodrošinot atbilstību Eiropas Kopienu Tiesas praksei.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komitoloģijas procedūru 
pielāgošana Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību (LESD), proti, tā 
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290. pantam (deleģētie akti) un 
291. pantam (īstenošanas akti) ir jāveic 
pakāpeniski. Ar šo direktīvu LESD 
290. pantam un 291. pantam pieskaņo 
20. apsvērumā minēto grozīto direktīvu 
atbilstošos noteikumus tikai attiecībā uz 
EUI un tikai tiktāl, ciktāl tie attiecas uz 
tehniskajiem standartiem. Šo pielāgošanu, 
kā arī citu grozītajās direktīvās iekļauto 
komitoloģijas noteikumu turpmāku 
pielāgošanu nevajadzētu attiecināt tikai 
uz tiem pasākumiem, kas agrāk bija 
saistīti ar regulatīvo kontroles procedūru, 
bet gan uz visiem attiecīgiem vispārējiem 
pasākumiem neatkarīgi no tā, kādu 
lēmumpieņemšanas vai komitoloģijas 
procedūru tiem piemēroja pirms 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Lai 
nodrošinātu saskaņotību, turpmāko 
20. apsvērumā minēto grozīto direktīvu 
komitoloģijas procedūru pielāgošanu 
LESD 290. pantam un 291. pantam veic 
atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Konfidenciālai informācijai, ko 
nodod vai ar ko apmainās kompetentās 
iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestāde vai Eiropas Sistēmisko risku 
komiteja, jāpiemēro profesionālā 
noslēpuma pienākums, kas jāievēro 
esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, 
kuri nodarbināti kompetentajās iestādēs, 
kas saņem šo informāciju.
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Grozījums Nr. 10

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.

svītrots

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PIEŠĶIRTĀS PILNVARAS UN 
KOMITEJAS PROCEDŪRA

DELEĢĒTĀS PILNVARAS

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskie standarti Tehniskie standarti – deleģētie akti
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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
direktīvas 6. panta 2. punktu, lai precizētu 
I pielikuma II daļā norādītās 
aprēķināšanas metodes, tomēr neskarot 
6. panta 4. punktu.
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Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

a) direktīvas 2. panta 11. punktu, lai 
izklāstītu Padomes Direktīvas 78/660/EEK 
17. panta piemērošanas nosacījumus 
saistībā ar šo direktīvu;
b) direktīvas 2. panta 17. punktu, lai 
izklāstītu piemērošanas nosacījumus 
procedūrai, ar kuru nosaka “attiecīgās 
kompetentās iestādes”;
c) direktīvas 3. panta 5. punktu, lai 
izklāstītu alternatīvo parametru 
piemērošanas nosacījumus finanšu 
konglomerāta identifikācijai;
d) direktīvas 6. panta 2. punktu, lai
izklāstītu I pielikuma II daļā norādīto 
aprēķināšanas metožu piemērošanas 
nosacījumus, tomēr neskarot 6. panta 
4. punktu;
e) direktīvas 7. panta 2. punktu, lai 
izklāstītu kārtību jautājumu iekļaušanai 
"riska koncentrācijas" definīcijas 
darbības jomā saistībā ar otrajā daļā 
minēto uzraudzību;
f) direktīvas 8. panta 2. punktu, lai 
izklāstītu kārtību jautājumu iekļaušanai 
"grupas iekšējo darījumu" definīcijas 
darbības jomā saistībā ar trešajā daļā 
minēto uzraudzību.
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Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā Regulā 
…/… [EBI], Regulā …/… [EAFPI] un 
Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI], 
Regulā …/… [EAFPI] un Regulā …/… 
[EVTI].

Pamatojums

Tā kā Padomes Direktīvu 78/660/EEK pašreiz pārskata, referents uzskata, ka tehniskos 
standartus nedrīkst izstrādāt, kamēr nav iegūti visi pārskata rezultāti.

Pašreizējie tiesību akti jau nodrošina iespēju definēt „attiecīgās kompetentās iestādes”, 
neatsaucoties uz īstenošanas pasākumiem vai prasību definēt precīzāk. Tādēļ to vajadzētu 
grozīt tikai pēc tam, kad ir veikta direktīvas pilnīga pārskatīšana, tostarp ietekmes 
novērtējums.

Šo parametru piemērošanas nosacījumu noteikšana būtu daļa no politiska lēmuma, un tie 
nedrīkst būt tehnisko standartu darbības jomā.

Formulējums ir mulsinošs; „izklāstīts, kā piemērojami” jāaizstāj ar „precizēti”. Referents 
uzskata, ka ar šo grozījumu palielinās skaidrība un nerodas mānīgs priekšstats, ka trešais 
līmenis papildina pirmo vai otro.

"Riska koncentrācijas" definīcijas pamatā nav strikti tehniska aprēķina, un tās noteikšanai 
visticamāk būt nepieciešams daļēji politisks lēmums. Tas pēc būtības nav tehniskajam 
standartam piemērots saturs.

"Grupas iekšējo darījumu" definīcijas saturs jau ir iekļauts sākotnējā direktīvā, un šīs 
definīcijas pārveidošana, visticamāk, būtu politisks lēmums. Ja nepieciešams, šīs izmaiņas 
varētu ieviest, pienācīgi pārstrādājot direktīvu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu 2. un 4. punkta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi saistībā ar 

5. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar 
informācijas apmaiņas pieprasījumiem un 
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informācijas apmaiņas pieprasījumiem un 
pārrobežu pārbaužu veikšanu.

pārrobežu pārbaužu veikšanu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 14

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

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus par 
kompetentajām iestādēm sniegto 
informāciju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
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par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… 
[EAFPI].

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts
Direktīva 2003/41/EK
20. pants – 11. punkts – 1. un 2. 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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, kuros katrai 
dalībvalstij norādīti uzraudzības noteikumi 
fondēto pensiju shēmu jomā, uz ko 
neattiecas 1. punktā minētā atsauce uz 
valstu sociālajiem un darba tiesību aktiem.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
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kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Komisija var pieņemt šā panta 1.  daļā 
minētos tehnisko standartu projektus 
saskaņā ar Regulas .../... [EAFPI] 7. pantā 
noteikto procedūru.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… 
[EAFPI].

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Direktīvas 8. pantam pievieno šādu 5. 
punktu:

"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.

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

Grozījums Nr. 17

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

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 
iesniedz šos tehnisko standartu projektus 
Komisijai.

3. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, kuros 
izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
pienākumam iesniegt prospekta 
papildinājumu, ja atklājas svarīgs jauns 
faktors, būtiska kļūda vai neprecizitāte 
saistībā ar prospektā ietverto informāciju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.
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Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EVTI].

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

Grozījums Nr. 18

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 ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
procedūru, saskaņā ar kuru paziņo 
apstiprinājuma sertifikātu, prospekta 
kopiju, kopsavilkuma tulkojumu un visus 
prospekta papildinājumus.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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].

tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].

Grozījums Nr. 19

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

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 ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos, Komisijai piešķir pilnvaras, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, noteikt tehniskos standartus, 
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. 

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 

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

kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].

Grozījums Nr. 20

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

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
prasībām un procedūrām šādu atļauju 
piešķiršanai, kā noteikts šajā pantā, 
7. pantā, 9. panta 2. līdz 4. punktā, 
10. panta 1. un 2. punktā un 12. pantā.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 21

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

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus 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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos
tehniskos standartus saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā Regulā 
…/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 22

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

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 izveidotu vienādu paziņošanas 
procedūru, Komisijai piešķir pilnvaras, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, noteikt tehniskos standartus
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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. 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. punktu, 
tostarp nosacījumi standarta veidlapu un 
veidņu izstrādei.

10. Lai izveidotu vienādu paziņošanas 
procedūru, Komisijai piešķir pilnvaras, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, noteikt tehniskos standartus
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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 24

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus 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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 25

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

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar 
kompetento iestāžu pienākumu sadarboties 
uzraudzības darbībās, pārbaudēs uz vietas 
un izmeklēšanā.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 26

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

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar 
informācijas apmaiņas pienākumu, tostarp 
nosacījumi standarta veidlapu un veidņu 
izstrādei.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 27

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. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus saistībā ar pienākumu 
pirms atļaujas piešķiršanas apspriesties ar 
citām kompetentajām iestādēm, tostarp 
nosacījumi standarta veidlapu un veidņu 
izstrādei. 

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK
12. pants – 9. punkts

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 ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, 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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz pirmajā daļā minētos tehnisko 
standartu projektus Komisijai. Komisija 
var pieņemt pirmajā daļā minētos tehnisko 
standartu projektus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].

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



AD\813235LV.doc 29/69 PE438.379v02-00

LV

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/109/EK
13. pants – 3. punkts

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 ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
finanšu tirgos, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, ar ko izveido 
saskaņotu standarta veidlapu attiecībā uz šā 
panta 1. punktā prasītās informācijas 
paziņošanu emitentam vai informācijas 
iesniegšanu saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Iestāde līdz 2014. gada 1. janvārim 
iesniedz pirmajā daļā minētos tehnisko 
standartu projektus Komisijai. Komisija 
var pieņemt šos tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 1. punkts
Direktīva 2005/60/EK
31. pants – 4. punkts

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 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.

4. Lai ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
teroristu finansēšanas apkarošanā, 
Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus 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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI], 
Regulā …/… [EVTI] un Regulā …/…. 
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un Regulā …/…. [EAFPI]. [EAFPI].

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. pants – 2. punkts
Direktīva 2005/60/EK
34. pants – 4. punkts

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 ņemtu vērā tehniskas pārmaiņas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
teroristu finansēšanas apkarošanā, 
Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus saskaņā ar 42. pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
…/…, Regulā …/… un Regulā …/… 
saistībā ar 2. punktā minētās informācijas 
obligāto saturu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
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procedūru, kas noteikta 7. pantā 
Regulā …/… [EBI], Regulā …/… [EVTI] 
un Regulā …/…. [EAFPI].

kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI], 
Regulā …/… [EVTI] un Regulā …/…. 
[EAFPI].

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
6. pants – 2. un 3. daļa

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.

Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus, kas attiecas uz 
prasībām un procedūrām tādu atļauju 
piešķiršanai, kā noteikts 7., 8., 10., 11. un 
12. pantā, izņemot 11. panta 1. punkta 
otrajā teikumā paredzētos nosacījumus.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].
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Grozījums Nr. 33

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

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. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus saistībā ar tās 
informācijas sarakstu, kas vajadzīga 
1. punktā minētās iegūšanas 
novērtējumam, un 19.b panta 1. punktā 
minēto attiecīgo kompetento iestāžu 
konsultāciju procesu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].
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Grozījums Nr. 34

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

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 izveidotu vienotu paziņošanas 
procedūru, izmantojot elektroniskus 
līdzekļus, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar 
25. pantā un šajā pantā minēto informāciju 
un šīs informācijas nosūtīšanas procesu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].
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Grozījums Nr. 35

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

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 izveidotu vienotu paziņošanas 
procedūru, izmantojot elektroniskus 
līdzekļus, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar 
šajā pantā minēto informāciju un šīs 
informācijas nosūtīšanas procesu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 7. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42. pants – 2. un 3. 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.

Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus attiecībā uz 
informācijas apmaiņas prasību 
procedūrām, metodēm un nosacījumiem 
tādas informācija apmaiņai, kas varētu 
sekmēt kredītiestāžu uzraudzību.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 37
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 8. punkts
Direktīva 2006/48/EK
42.a pants – 1. punkts – 4.a apakšpunkts

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 jebkura iesaistītā kompetentā
iestāde ir nodevusi jautājumu Eiropas 
Banku iestādei saskaņā ar Regulas …/… 
[EBI] 11. pantu, uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes atliek sava lēmuma 
pieņemšanu un gaida jebkādu lēmumu, ko 
Eiropas Banku iestāde var pieņemt saskaņā 
ar minētās regulas 11. panta 3. punktu, un 
pieņem savu lēmumu atbilstīgi Iestādes
lēmumam. 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. Eiropas 
Banku iestādes likumīgi lēmumi neaizstāj 
uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu 
likumīgus lēmumus, kas pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību EKT judikatūrai (C-9/56 un 10/56, Meroni pret Augstāko iestādi, 
1958. gads, 133 un 157, Recueil), ir būtiski, ka EUI pieņemtie lēmumi neaizstāj valstu 
uzraudzītāju tiesības izvērtēt situāciju.Saskaņā ar spriedumu Meroni lietā iestāde nedrīkst 
deleģēt pilnvaras, kādas nav piešķirtas tai pašai.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 13. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
63.a pants – 6. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šā panta 1. punkta 6. Lai nodrošinātu uzraudzības prakses 
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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.

konverģenci, Komisijai uz piecu gadu 
laikposmu piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
noteikumiem, ar kuriem reglamentē šā 
panta 1. punktā minēto instrumentu 
darbību.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 14. punkts
Direktīva 2006/48/EK
74. pants – 2. punkts – 2. un 3. 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 

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

termiņus. Komisijai piešķir pilnvaras, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, pieņemt tehniskos standartus, 
ar kuriem līdz 2012. gada 1. janvārim 
Savienībā ievieš vienotu ziņojumu 
formātu, biežumu, valodas un termiņus.. 
Ziņojumu formāti ir samērīgi ar 
kredītiestāžu darbību saturu, apjomu un 
sarežģītību.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 15. punkts
Direktīva 2006/48/EK
81. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Banku iestāde, 

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
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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.

Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz
novērtējuma metodoloģiju kredītu 
novērtēšanai.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 16. punkts
Direktīva 2006/48/EK
84. pants – 2. punkts – 3. un 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar to, 
kā praktiski un procedurāli piemēro 
nosacījumus, atbilstīgi kuriem kompetentās 
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izmantot IRB pieeju. iestādes atļauj kredītiestādēm izmantot IRB 
pieeju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt trešajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 17. punkts
Direktīva 2006/48/EK
97. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

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.

Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, pēc 
apspriešanās ar Eiropas Banku iestādi un 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi noteikt
tehniskos standartus attiecībā uz
novērtējuma metodoloģiju kredītu 
novērtēšanai.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
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pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 18. punkts
Direktīva 2006/48/EK
105. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

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 
kompetentās iestādes atļauj kredītiestādēm 
izmantot uzlaboto rādītāju pieeju.

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus saistībā ar to, 
kā praktiski un procedurāli piemēro 
nosacījumus, atbilstīgi kuriem kompetentās 
iestādes atļauj kredītiestādēm izmantot 
uzlaboto rādītāju pieeju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
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Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 19. punkts
Direktīva 2006/48/EK
106. pants – 2. punkts – 2. un 3. 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.

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz
c) un d) apakšpunktā minētajiem
izņēmumiem.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
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Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 45

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

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 
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.

2. Dalībvalstis nodrošina ziņojumu 
sniegšanu vismaz divas reizes gadā. 
Kompetentās iestādes no 2012. gada 
31. decembra piemēro vienotu ziņojumu 
formātu, biežumu, valodu un termiņus. 
Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
pieņemt tehniskos standartus, ar kuriem 
līdz 2012. gada 1. janvārim Savienībā
ievieš vienotu ziņojumu formātu, biežumu, 
valodu un termiņus. Ziņojumu formāti ir 
samērīgi ar kredītiestāžu darbību saturu, 
apjomu un sarežģītību.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
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Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 21. punkts
Direktīva 2006/48/EK
122.a pants – 10. punkts – 2. un 3. 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.

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
pasākumiem, kas veicami uzticamības 
pārbaudes un riska pārvaldības pienākumu 
pārkāpuma gadījumā.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 22. punkts
Direktīva 2006/48/EK
124. pants – 6. punkts

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, kuros 
noteikta kopīgā riska novērtēšanas 
procedūra.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 48
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 23. punkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 2. punkts – 6. 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 jebkura
iesaistītā kompetentā iestāde ir nodevusi 
jautājumu Eiropas Banku iestādei saskaņā 
ar Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
sava lēmuma pieņemšanu un gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 
11. panta 3. punktu, un pieņem savu 
lēmumu atbilstīgi Iestādes 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. Eiropas Banku iestādes 
likumīgi lēmumi neaizstāj konsolidētās 
uzraudzības iestādes kompetento iestāžu 
likumīgus lēmumus, kas pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību EKT judikatūrai (C-9/56 un 10/56, Meroni pret Augstāko iestādi, 
1958. gads, 133 un 157, Recueil), ir būtiski, ka EUI pieņemtie lēmumi neaizstāj valstu 
uzraudzītāju tiesības izvērtēt situāciju. Saskaņā ar spriedumu Meroni lietā iestāde nedrīkst 
deleģēt pilnvaras, kādas nav piešķirtas tai pašai.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā Ja kompetentās iestādes četru mēnešu laikā 
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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.

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 jebkura iesaistītā
kompetentā iestāde ir nodevusi jautājumu 
Eiropas Banku iestādei saskaņā ar 
Regulas …/… [EBI] 11. pantu, 
konsolidētās uzraudzības iestāde atliek 
sava lēmuma pieņemšanu un gaida 
jebkādu lēmumu, ko Eiropas Banku iestāde 
var pieņemt saskaņā ar minētās regulas 
11. panta 3. punktu, un pieņem savu
lēmumu atbilstīgi Iestādes 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. Eiropas Banku iestādes 
likumīgi lēmumi neaizstāj konsolidētās 
uzraudzības iestādes kompetento iestāžu 
likumīgus lēmumus, kas pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

Pamatojums

Ja rodas nesaskaņas starp valstu finanšu uzraudzības iestādēm, EUI palīdzība risinājuma 
panākšanā nedrīkst sniegties tik tālu, ka ar to var aizstāt dalībvalsts uzraudzības iestādes 
diskrecionāros lēmumus. Ja EUI nolemj, ka uzraudzības iestādes lēmuma priekšlikums nav 
atbilstīgs, dalībvalsts uzraudzības iestādes galīgais lēmums jāpieņem saskaņā ar EUI 
lēmumu.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 24. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
129. pants – 3. punkts – 10. un 11. daļa
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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.

Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, 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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
131.a pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta un 42.a panta Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
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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.

deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus par kolēģiju 
operatīvo darbību saistībā ar šo pantu un 
42.a panta 3. punktu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt otrajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 29. punkts
Direktīva 2006/48/EK
144. pants – 3. un 4. 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 

Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus, kuros noteikti 
galvenie aspekti, par ko jāsniedz apkopotie 
statistikas dati, un saskaņā ar šo pantu 
sniedzamās informācijas formāts, struktūra, 
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datums. Iestāde līdz 2014. gada 
1. janvārim iesniedz šos tehnisko 
standartu projektus Komisijai.

satura uzskaitījums un ikgadējās 
publicēšanas datums.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt trešajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EBI].

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. pants – 30. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Banku iestāde izstrādā 
tehnisko standartu projektus, kuros 
noteikti :

3. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, kuros 
noteikta kopīgā riska novērtēšanas 
procedūra.

a) direktīvas V pielikuma 15. līdz 
17. punkta piemērošanas nosacījumi;

a) direktīvas V pielikuma 15. līdz 
17. punkta piemērošanas nosacījumus;

b) direktīvas VI pielikuma 2. daļas 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz 
12. punktā minētajiem kvantitatīvajiem 

b) direktīvas VI pielikuma 2. daļas 
piemērošanas nosacījumus attiecībā uz 
12. punktā minētajiem kvantitatīvajiem 
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faktoriem, 13. punktā minētajiem 
kvalitatīvajiem faktoriem un 14. punktā 
minēto kritēriju.

kritērijiem, 13. punktā minētajiem 
kvalitatīvajiem kritērijiem un 14. punktā 
minēto standartu.

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

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. pants
Direktīva 2006/49/EK
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

5. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus, kuros izklāstīts, kā 
praktiski un procedurāli piemēro 
nosacījumus, atbilstīgi kuriem kompetentās 
iestādes atļauj kredītiestādēm izmantot 
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kompetentās iestādes atļauj kredītiestādēm 
izmantot iekšējos modeļus šajā direktīvā 
noteikto kapitāla prasību aprēķināšanai.

iekšējos modeļus šajā direktīvā noteikto 
kapitāla prasību aprēķināšanai.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 1. punkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 8. punkts

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. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus saistībā ar 
informāciju, kas kompetentajām iestādēm 
sniedzama, pieprasot PVKIU atļauju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
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par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 6. punkts

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
pieņemt tehniskos standartus, kuros 
precīzāk izklāstīti piemērošanas nosacījumi 
prasībām, kas noteiktas pārvaldības 
sabiedrības darbības atļaujas piešķiršanai, 
izņemot šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
paredzētos nosacījumus.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
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Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 3. punkts
Direktīva 2009/65/EK
12. 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 īstenošanas 
pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi 
attiecībā uz šā panta 3. punktā minētajām 
procedūrām, kārtību, struktūrām un 
organizatoriskajām prasībām.

4. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz šā 
panta 3. punktā minētajām procedūrām, 
kārtību, struktūrām un organizatoriskajām 
prasībām.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
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jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 4. punkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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 pirmās daļas a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, 
principiem un rīcību.

3. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz šā 
panta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem, principiem un 
rīcību. 

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.



AD\813235LV.doc 57/69 PE438.379v02-00

LV

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

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

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 6. punkts
Direktīva 2009/65/EK
29. pants – 5. punkts

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus, kuros 
izklāstīts, kā piemērojami nosacījumi, 
atbilstīgi kuriem „pašpārvaldes” 
ieguldījumu sabiedrībai piešķir darbības 
atļauju, izņemot šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 7. punkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 6. punkts

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
saturu, formātu un metodi, kā sniedzama šā 
panta 1. un 3. punktā minētā informācija. 

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt pirmajā 
apakšpunktā minētās pilnvaras.
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 61
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 8. punkts
Direktīva 2009/65/EK
50. 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 izklāstīts, kā 
piemērojami noteikumi par aktīvu 
kategorijām, kurās PVKIU var veikt 
ieguldījumus saskaņā ar šo pantu.

4. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus par aktīvu 
kategorijām, kurās PVKIU var veikt 
ieguldījumus saskaņā ar šo pantu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 9. punkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu šā panta vienādu 5. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
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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.

deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
šā panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajiem kritērijiem un noteikumiem.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 10. punkts
Direktīva 2009/65/EK
60. pants – 7. punkts

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 

7. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
šā panta 6. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minēto vienošanos, pasākumiem un 
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c) apakšpunktā minēto vienošanos, 
pasākumiem un procedūru.

procedūru. 

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt pirmajā 
apakšpunktā minētās pilnvaras.
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 11. punkts
Direktīva 2009/65/EK
61. 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 īstenošanas 
pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi
attiecībā uz 3. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto vienošanos un pārkāpumu veidiem.

4. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
šā panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto vienošanos un pārkāpumu veidiem.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
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kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 12. punkts
Direktīva 2009/65/EK
64. pants – 5. punkts

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 īstenošanas 
pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi
attiecībā uz 4. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju un procedūru.

5. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
šā panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā 
minēto informāciju un procedūru.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
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Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 13. punkts
Direktīva 2009/65/EK
69. pants – 5. punkts

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 pusgada pārskata saturu un 
formātu.

5. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus attiecībā uz 
I pielikumā noteiktā prospekta, gada 
pārskata un pusgada pārskata saturu un 
formātu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 



PE438.379v02-00 64/69 AD\813235LV.doc

LV

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

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

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 14. punkts
Direktīva 2009/65/EK
78. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. Komisijai piešķir pilnvaras, pieņemot 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 
noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 
attiecībā uz šā panta 3. punktā minēto 
informāciju.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].
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Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 15. punkts
Direktīva 2009/65/EK
84. 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 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. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus par nosacījumiem, 
kas attiecas uz PVKIU sertifikātu 
atpirkšanas vai izpirkšanas pagaidu 
apturēšanu, kura minēta šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, ja par šādu apturēšanu ir 
izlemts.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 69
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu 93. panta vienādu 
piemērošanu, Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestāde var izstrādāt tehnisko 
standartu projektus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz: 

2. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus, kuros izklāstīti 
piemērošanas nosacījumi attiecībā uz:

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.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

Komisija var pieņemt pirmajā daļā minētos 
tehnisko standartu projektus saskaņā ar 

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

kas noteikta 7. pantā Regulā …/… [EVTI].

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 17. punkts
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 9. punkts

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. Komisijai uz piecu gadu laikposmu 
piešķir pilnvaras, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus attiecībā uz šā panta 
4. un 5. punktā minētās pārbaudes uz vietas 
vai izmeklēšanas veikšanu.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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

Grozījums Nr. 71
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Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. pants – 19. punkts
Direktīva 2009/65/EK
105. pants

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.

Komisijai uz piecu gadu laikposmu piešķir 
pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, noteikt 
tehniskos standartus attiecībā uz 
procedūru informācijas apmaiņai starp 
kompetentajām iestādēm un starp 
kompetentajām iestādēm un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Deleģētās pilnvaras ir spēkā piecus gadus 
pēc ... gada ....... Direktīvas 2010/..../ES 
par ... stāšanās spēkā un pilnvaru 
laikposmu pēc Komisijas pieprasījuma, 
kas izteikts ne vēlā kā trīs mēnešus pirms 
deleģēto pilnvaru termiņa beigām, 
pagarina par pieciem gadiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome pirms 
pilnvaru termiņa beigām neizsaka 
iebildumu pret šādu pagarinājumu.
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā, 
Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt minētās pilnvaras. 
Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts ir spēkā tikai tad, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome triju mēnešu 
laikā nav iebilduši pret to.

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

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