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ĪSS PAMATOJUMS

Šis direktīvas priekšlikums ļaus Savienības līmenī ieviest vienotus noteikumus par 
kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu. Šajā nolūkā ierosinātā 
mehānisma mērķis ir aizsargāt Savienības banku un finanšu sistēmu un līdz minimumam 
samazināt izmaksas, kas jāsedz nodokļu maksātājiem. Komisijas priekšlikums ir pamatots, 
ciktāl tā mērķis ir izveidot virkni banku noregulējuma instrumentu, ar kuru palīdzību, ņemot 
vērā nepieciešamību, var novērst sistēmiskas krīzes banku sektorā tirgus un sabiedrības 
interesēs, un aizsargāt banku pamatpakalpojumus, vienlaikus samazinot to gadījumu skaitu, 
kad maksātnespējīgās finanšu iestādes saņem valsts atbalstu. Ierosināto grozījumu mērķis ir 
novērst dažādas nepilnības Komisijas iesniegtajā direktīvas projektā.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienības finanšu tirgi ir cieši integrēti 
un savstarpēji saistīti ar daudzām 
kredītiestādēm, kas intensīvi darbojas aiz 
valstu robežām. Pārrobežu kredītiestādes 
bankrots visdrīzāk ietekmēs finanšu tirgu 
stabilitāti dažādās dalībvalstīs, kurās tā 
darbojas. Dalībvalstu nespēja pārņemt 
kontroli pār bankrotējošu kredītiestādi un 
atrisināt šo problēmu tā, lai efektīvi 
novērstu plašāku sistēmisku kaitējumu, var 
samazināt dalībvalstu savstarpēju 
uzticēšanos un iekšējā tirgus ticamību
finanšu pakalpojumu jomā. Tāpēc finanšu 
tirgu stabilitāte ir būtisks nosacījums 
iekšējā tirgus izveidošanai un darbībai.

(2) Savienības finanšu tirgi ir cieši integrēti 
un savstarpēji saistīti ar daudzām 
kredītiestādēm, kas intensīvi darbojas aiz 
valstu robežām. Pārrobežu kredītiestādes 
bankrots visdrīzāk ietekmēs finanšu tirgu 
stabilitāti dažādās dalībvalstīs, kurās tā 
darbojas. Dalībvalstu nespēja pārņemt 
kontroli pār bankrotējošu kredītiestādi un 
atrisināt šo problēmu tā, lai efektīvi 
novērstu plašāku sistēmisku kaitējumu, var 
samazināt dalībvalstu savstarpēju 
uzticēšanos un nodokļu maksātāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum finanšu 
pakalpojumu jomā. Tāpēc finanšu tirgu 
stabilitāte ir būtisks nosacījums iekšējā 
tirgus izveidošanai un darbībai.

Or. bg

Pamatojums

Šī politiskā satvara mērķis ir nodrošināt kompetentajām iestādēm kopīgus un efektīvus 
instrumentus un pilnvaras, lai laicīgi novērstu banku krīzes, aizsargātu finanšu stabilitāti un 
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līdz minimumam samazinātu to zaudējumu daļu, kas jāsedz nodokļu maksātājiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Pirms pieņemt lēmumu par 
maksātnespējīgas iestādes saglabāšanu, 
turpinot tās darbību, vienmēr būtu jāapsver 
iespēja to likvidēt saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. 
Maksātnespējīgas iestādes saglabāšanai, 
turpinot tās darbību, izmanto pēc iespējas
tikai privātus līdzekļus. To var panākt, 
pārdodot iestādi vai apvienojot ar citu 
pircēju no privātā sektora, vai arī norakstot 
iestādes saistības vai konvertējot tās parādu 
pašu kapitālā, lai veiktu rekapitalizāciju.

(28) Pirms pieņemt lēmumu par 
maksātnespējīgas iestādes saglabāšanu, 
turpinot tās darbību, vienmēr būtu jāapsver 
iespēja to likvidēt saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. 
Maksātnespējīgas iestādes saglabāšanai, 
turpinot tās darbību, izmanto tikai privātus 
līdzekļus. To var panākt, vai nu pārdodot 
iestādi privātā sektora pircējam vai 
apvienojot to ar privātā sektora pricēja 
uzņēmumu, vai arī norakstot iestādes 
saistības vai pārveidojot tās parādu pašu 
kapitālā, lai veiktu rekapitalizāciju.

Or. bg

Pamatojums

Direktīvas galvenais mērķis ir saglabāt sabiedrības uzticēšanos banku sistēmai, vienlaikus 
saglabājot finanšu stabilitāti un līdz minimumam samazinot zaudējumus nodokļu 
maksātājiem. Turklāt direktīvā ir uzsvērts, ka netiktu atļauta valsts atbalsta piešķiršana 
maksātnespējīgām bankām. Šajā sakarībā nav pieņemama publisko līdzekļu izmantošana, pat 
ierobežotā veidā, tam, lai maksātnespējīgai finanšu iestādei ļautu turpināt darbību.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Lai aizsargātu akcionāru un kreditoru 
tiesības saņemt ne mazāk, kā tie saņemtu
parastās maksātnespējas procedūras 
gadījumā, būtu jānosaka skaidri pienākumi 
attiecībā uz iestādes aktīvu un saistību 
novērtēšanu un jādod pietiekams laiks 
pienācīgi novērtēt, kāda attieksme tiem 

(32) Lai aizsargātu akcionāru un kreditoru 
tiesības saņemt ne mazāk, kā tie saņemtu 
parastās maksātnespējas procedūras 
gadījumā, būtu jānosaka skaidri pienākumi 
attiecībā uz iestādes aktīvu un saistību 
novērtēšanu un jādod pietiekams laiks 
pienācīgi novērtēt, kāda attieksme tiem 
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tiktu piemērota, ja iestāde būtu tikusi 
likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Būtu jāparedz 
iespēja uzsākt šādu novērtēšanu jau 
savlaicīgās iejaukšanās posmā. Pirms 
jebkādu noregulēšanas darbību veikšanas 
būtu jāveic novērtējums par iestādes aktīvu 
un saistību vērtību un par attieksmi, kādu 
piemērotu akcionāriem un kreditoriem 
parastās maksātnespējas procedūras 
gadījumā. Šāda novērtējuma pārskatīšanai 
tiesā būtu jābūt iespējamai tikai kopā ar 
noregulējuma lēmumu. Turklāt būtu 
jāparedz pienākums pēc noregulējuma 
instrumentu piemērošanas veikt iepriekšēju
salīdzinājumu starp attieksmi, kāda faktiski 
tikusi piemērota akcionāriem un 
kreditoriem, un attieksmi, kādu tie būtu 
saņēmuši parastas maksātnespējas 
procedūras gadījumā. Ja tiek konstatēts, ka 
akcionāriem un kreditoriem atmaksātā 
prasījumu summa ir mazāka par summu, 
kādu tie būtu saņēmuši parastas 
maksātnespējas procedūras gadījumā, tiem 
būtu jābūt tiesīgiem saņemt maksājumu šās 
starpības apmērā. Pretstatā novērtējumam 
pirms noregulējuma darbības, šajā 
gadījumā būtu jābūt iespējai apstrīdēt šo 
salīdzinājumu atsevišķi no noregulējuma 
lēmuma. Dalībvalstīm, piemērojot 
procedūru, vajadzētu būt tiesībām izlemt, 
kā kompensēt akcionāriem un kreditoriem 
jebkādu konstatētu atšķirīgu attieksmi. Šī 
starpība, ja tāda ir, būtu jāatmaksā no 
finansēšanas mehānisma, kas izveidots 
saskaņā ar šo direktīvu.

tiktu piemērota, ja iestāde būtu tikusi 
likvidēta saskaņā ar parasto 
maksātnespējas procedūru. Būtu jāparedz 
iespēja uzsākt šādu novērtēšanu jau 
savlaicīgās iejaukšanās posmā. Pirms 
jebkādu noregulēšanas darbību veikšanas 
būtu jāveic novērtējums par iestādes aktīvu 
un saistību vērtību un par attieksmi, kādu 
piemērotu akcionāriem un kreditoriem 
parastās maksātnespējas procedūras 
gadījumā. Šāda novērtējuma pārskatīšanai 
tiesā būtu jābūt iespējamai tikai kopā ar 
noregulējuma lēmumu. Turklāt būtu 
jāparedz iespēja pēc noregulējuma 
instrumentu piemērošanas veikt ex post 
salīdzinājumu starp attieksmi, kāda faktiski 
tikusi piemērota akcionāriem un 
kreditoriem, un attieksmi, kādu tie būtu 
saņēmuši parastas maksātnespējas 
procedūras gadījumā, ja šādu 
salīdzinājumu pieprasa akcionāri vai 
kreditori. Ja tiek konstatēts, ka 
akcionāriem un kreditoriem atmaksātā 
prasījumu summa ir mazāka par summu, 
kādu tie būtu saņēmuši parastas 
maksātnespējas procedūras gadījumā, tiem 
būtu jābūt tiesīgiem saņemt maksājumu šās 
starpības apmērā. Pretstatā novērtējumam 
pirms noregulējuma darbības, šajā 
gadījumā būtu jābūt iespējai apstrīdēt šo 
salīdzinājumu atsevišķi no noregulējuma 
lēmuma. Dalībvalstīm, piemērojot 
procedūru, vajadzētu būt tiesībām izlemt, 
kā kompensēt akcionāriem un kreditoriem 
jebkādu konstatētu atšķirīgu attieksmi. Šī 
starpība, ja tāda ir, būtu jāatmaksā no 
finansēšanas mehānisma, kas izveidots 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. bg

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka pirms noregulējuma pasākumiem tiek novērtēta attieksme, kādu akcionāri 
un kreditori būtu saņēmuši parastas maksātnespējas procedūras gadījumā, nav nepieciešams 
noteikt par obligātu šo ex post salīdzinājumu starp attieksmi, kāda faktiski tikusi piemērota 
akcionāriem un kreditoriem, un attieksmi, kādu tie būtu saņēmuši parastas maksātnespējas 
procedūras gadījumā, ja vien to nepieprasa paši akcionāri un kreditori.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

а) iestāde neatbilst kapitāla prasībām 
atļaujas atjaunošanai, vai pastāv objektīvi 
fakti, kas apstiprina konstatējumu, ka 
iestāde tuvākajā nākotnē neatbildīs kapitāla 
prasībām atļaujas atjaunošanai tā, ka tas 
attaisnotu kompetentās iestādes lēmumu 
atsaukt atļauju, jo iestādei ir radušies vai,
domājams, radīsies zaudējumi, kuru 
rezultātā tiks iztērēts viss vai praktiski viss
pašu kapitāls;

а) iestāde neatbilst kapitāla prasībām 
atļaujas atjaunošanai, vai pastāv objektīvi 
fakti, kas apstiprina konstatējumu, ka 
iestāde tuvākajā nākotnē neatbildīs kapitāla 
prasībām atļaujas atjaunošanai tā, ka tas 
attaisnotu kompetentās iestādes lēmumu 
atsaukt atļauju, jo iestādei ir radušies vai, 
ļoti iespējams, radīsies zaudējumi, kuru
segšanai tiks izmantoti iestādes aktīvi, kas 
atbilst visam tās parakstītajam kapitālam 
vai šī kapitāla lielākajai daļai;

Or. bg

Pamatojums
Terminoloģiskās precizitātes labad drīzāk būtu jālieto termins „aktīvi", nevis „pašu 
kapitāls”, ciktāl pirmajiem ir fiksēta vērtība. Runa ir par skaitli, kas bankas kreditoriem 
sniedz priekšstatu par tās rīcībā esošajiem aktīviem. Pašu kapitālu var tikai palielināt vai 
samazināt, savukārt aktīvus var izmantot.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) a) un b) apakšpunktā minēto iestāžu 
darbinieki vai bijušie darbinieki;

d) a), b) un c) apakšpunktā minēto iestāžu 
darbinieki vai bijušie darbinieki;

Or. bg

Pamatojums

Dienesta noslēpuma prasības būtu jāpiemēro ne tikai noregulējuma iestāžu, kompetento 
iestāžu un EBI darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem, bet arī kompetentajām ministrijām.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
103. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaru deleģējumu piešķir uz 
nenoteiktu laiku, sākot no 116. pantā 
minētā datuma.

2. Pilnvaru deleģējumu piešķir uz pieciem 
gadiem, sākot no 116. pantā minētā 
datuma. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām.

Or. bg

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par deleģēto pilnvaru piešķiršanu uz nenoteiktu laiku attiecībā uz 
deleģētu aktu pieņemšanu ir pretrunā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam. 
Lai gan nenoteikta laikposma paredzēšana bez šaubām ir veids, kā precizēt deleģējuma 
ilgumu, izmantojot šo pieeju, netiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētie elementi, uz kuriem 
attiecas pilnvaru deleģēšana, var tikt grozīti.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
103. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2., 4., 28., 37., 39., 43., 86., 94., 97. un 
98. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 
saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Periodu pagarina par diviem 
mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 
2., 4., 28., 37., 39., 43., 86., 94., 97. un 
98. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja triju 
mēnešu laikā pēc Eiropas Parlamenta un 
Padomes informēšanas par šo aktu no 
Eiropas Parlamenta vai Padomes nav 
saņemti iebildumi vai ja līdz minētā 
termiņa beigām Komisija ir saņēmusi 
informāciju gan no Eiropas Parlamenta, 
gan no Padomes par to, ka iebildumi netiks 
celti. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. bg
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Pamatojums

Ir jāpagarina iebildumu izteikšanai paredzētais termiņš, lai Parlamentam un Padomei dotu 
iespēju pamatīgi izpētīt deleģēto aktu un noteikt, vai tā pieņemšana šādā veidā ir attiecīgajā 
laikā piemērota un pareiza.


