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PR_COD_1amOther 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo 

banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu 

(10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegto Eiropas Centrālās bankas 

ieteikumu (10850/2017 – ECB/2017/18)1, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 3. punktu, saskaņā ar 

kuru tam ir iesniegts šis akta projekts (C8-0228/2017), 

– ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo 

īpaši to 40.1. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu2, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 15. punktu; 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Konstitucionālās komitejas kopīgās 

apspriedes, kas notikušas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Konstitucionālo jautājumu 

komitejas ziņojumu (A8-0000/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai 

bankai, un dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 212, 1.7.2017., 14. lpp. 
2  OV C 340, 11.10.2017., 1. lpp.  
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Grozījums Nr.  1 

Lēmuma projekts 

5. apsvērums 

 

 

Eiropas Centrālās bankas iesniegtais 

projekts 

Grozījums 

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā 

paziņoja Eiropadomei par savu nolūku 

izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās 

Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas 

pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, 

pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi 

negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju 

kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu 

sistēmu vienmērīgai darbībai un 

Eurosistēmas monetārās politikas 

īstenošanai.  

(5) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā 

paziņoja Eiropadomei par savu nolūku 

izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās 

Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas 

pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro 

denominētu tīrvērtes darbību, kas ietekmē 

monetārās politikas īstenošanu, 
regulējumā, pārraudzībā un uzraudzībā, 

tādējādi negatīvi ietekmējot Eurosistēmas 

spēju kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu 

sistēmu vienmērīgai darbībai un 

Eurosistēmas monetārās politikas 

īstenošanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma projekts 

8. apsvērums 

 

Eiropas Centrālās bankas iesniegtais 

projekts 

Grozījums 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā “ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. 

(8) ECBS Statūtu 22. pants iekļauts 

IV nodaļā “ECBS monetārās funkcijas un 

operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi 

attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās 

politikas nolūkiem. Šiem uzdevumiem 

būtu jāattiecas tikai uz jomām, kas 

ietekmē monetārās politikas īstenošanu, 

tostarp, bet neaprobežojoties ar 

likviditātes, norēķinu, nodrošinājuma, 

sadarbspējas un drošības rezerves 

noteikšanas prasībām, kā arī prasībām, 
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kas ļautu gūt priekšstatu par tīrvērtes 

sistēmas darbību, piemēram, ziņošanas 

prasībām vai arī tīrvērtes sistēmām 

noteiktām prasībām sadarboties ar ECB 

un valstu centrālajām bankām, tām veicot 

sistēmas noturības novērtējumu 

nelabvēlīgos tirgus apstākļos. Tie var arī 

ietvert jebkādas nepieciešamas prasības 

tādu situāciju risināšanai, kurās finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmas rada 

draudus būtiski kaitēt Savienības finanšu 

iestādēm, kritiski svarīgiem Savienības 

tirgiem vai Savienības finanšu sistēmai 

kopumā, tostarp prasības, ko nosaka, 

pamatojoties uz pagaidu pasākumiem 

saistībā ar sistēmisku likviditātes risku, lai 

jo īpaši garantētu monetārās politikas 

transmisiju un maksājumu sistēmu raitu 

darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma projekts 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Eiropas Centrālās bankas iesniegtais 

projekts 

Grozījums 

 (8a) Jaunās ECB pilnvaras attiecībā uz 

finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām 

saskaņā ar ECBS Statūtu 22. pantu tiks 

īstenotas līdzās citu Savienības iestāžu, 

aģentūru un struktūru pilnvarām un 

pamatojoties uz LESD III daļā 

paredzētajiem noteikumiem par iekšējā 

tirgus izveidi vai darbību, tajā skaitā 

noteikumiem tiesību aktos, ko Komisija 

vai Padome pieņēmušas saskaņā ar tām 

piešķirtām pilnvarām. Tādēļ nolūkā 

nodrošināt, ka tiek ievērotas katras šīs 

struktūras attiecīgās pilnvaras un 

nepieļaut pretrunīgus noteikumus un 

neatbilstības starp lēmumiem, ko pieņem 

dažādas Savienības iestādes un aģentūras, 

saskaņā ar ECBS Statūtu 22. pantu 
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piešķirtās pilnvaras būtu jāizmanto tikai 

tādā veidā, ar kuru pilnībā ievēro 

vispārējo regulējumu attiecībā uz iekšējo 

tirgu, ko noteikuši abi likumdevēji un 

attiecīgās Savienības iestādes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma projekts 

1. pants 

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti 

22. pants 

 

Eiropas Centrālās bankas iesniegtais 

projekts 

Grozījums 

22. pants 22. pants 

Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu 

tīrvērtes sistēmas. 

ECB un valstu centrālās bankas var dot 

iespējas, un ECB var izdot regulas, lai 

Savienībā un attiecībās ar citām valstīm 

nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un 

norēķinu sistēmas.  

 Lai ECBS sasniegtu savus mērķus un 

pildītu tai paredzētos uzdevumus, ECB 

var izdot noteikumus par finanšu 

instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā 

un attiecībās ar trešām valstīm, ja tas 

notiek veidā, kas ir saderīgs ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes šajā jomā 

pieņemtiem tiesību aktiem un no šiem 

aktiem izrietošiem pasākumiem. 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

 

2015. gada spriedumā lietā Apvienotā Karaliste/ECB, T-496/11 Eiropas Savienības Tiesa 

nolēma, ka Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta 

redakcija, kas paredz ECB piešķirt reglamentējošas pilnvaras attiecībā uz tīrvērtes un 

norēķinu sistēmām, nevar tikt saprasta kā tāda, ar kuru tai ir atzītas šādas pilnvaras attiecībā 

uz centrālajiem darījumu partneriem (CDP).  

 

ECB 2017. gada 22. jūnijā ierosinātā grozījuma mērķis ir mainīt statūtus un panākt, ka to 

22. pantā paredzētas regulatīvās pilnvaras attiecas uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām 

jeb CDP.   

 

Tas ļautu Eurosistēmai izmantot pilnvaras, kas tai tiks piešķirtas kā euro emisijas centrālajai 

bankai saskaņā ar 2017. gada 13. jūnijā publicēto Komisijas priekšlikumu grozīt EMIR 

attiecībā uz CDP uzraudzību.   

 

Referenti atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas statūtos. Tie šo ierosinājumu uzskata par būtisku 

soli, lai izveidotu efektīvu sistēmu CDP uzraudzībai Savienībā, kas paredzētu pienācīgu lomu 

tām centrālajām bankām, kuras emitē attiecīgās valūtas, kuru tīrvērti veic CDP.  

 

Referenti apzinās, ka ir jāņem vērā nepieciešamība ievērot pašreizējo kompetenču sadalījumu 

saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kurā citas Savienības iestādes, aģentūras 

un struktūras ir pilnvarotas noteikt vispārēju ietvaru attiecībā uz CDP. ECB jaunās pilnvaras 

saskaņā ar tās statūtu grozīto 22. pantu mijiedarbosies ar citu iestāžu pilnvarām. Tādēļ ir 

jāparedz skaidrs princips par to, ka ar aktiem, ko ECB pieņem saskaņā ar grozīto statūtu 22. 

pantu, ir jāievēro citu ES iestāžu, jo īpaši likumdevēju, noteiktais tiesiskais regulējums. 

 

Juridiskās noteiktības un interpretāciju skaidrības labad referenti arī uzskata par nepieciešamu 

iekļaut grozījumu akta apsvērumos sarakstu ar reglamentējošām pilnvarām, ko ECB var 

īstenot pār CDP saskaņā ar Statūtu 22. pantu. Tajā būtu jāiekļauj visas prasības, kas 

nepieciešamas monetārās politikas problēmu risināšanai. Tomēr šis saraksts ir atvērts un tas 

nav izsmeļošs, lai būtu iespēja veikt tādas korekcijas attiecībā uz centrālo banku lomu EMIR 

sistēmā, kādas varētu būt nepieciešamas gūtās pieredzes rezultātā. Tajā ietver arī jebkādas 

pilnvaras, kas ECB nepieciešamas jebkādas iespējamas būtiskas ārkārtas situācijas 

risināšanai. 

 


