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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Komisijas 2017. gada ziņojumā par 
ESRK5 funkcijām un organizāciju ir 
secināts, ka, lai gan ESRK kopumā 
darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos 
ir nepieciešami uzlabojumi.

(2) Komisijas 2017. gada ziņojumā par 
ESRK5 funkcijām un organizāciju ir 
secināts, ka, lai gan ESRK kopumā 
darbojas labi, dažos konkrētos jautājumos 
ir nepieciešami uzlabojumi, jo īpaši kopš 
nesenās ar banku savienību saistītās 
institucionālās izmaiņas un centieni 
izveidot kapitāla tirgu savienību ir būtiski 
mainījuši ESRK darbības satvaru, kas ne 
reizi nav ticis mainīts kopš tās izveides. 
Rezultātā attiecīgi būtu jāmaina arī 
ESRK, lai nodrošinātu 
makroprudenciālās politikas efektivitāti.

_________________ _________________

5 Komisijas dienestu darba dokuments 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation (“ESRK regulas grozījumu 
ietekmes izvērtējums”), COM(2017).

5 Komisijas dienestu darba dokuments 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation (“ESRK regulas grozījumu 
ietekmes izvērtējums”), COM(2017).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Jāuzsver, ka ierosināto 
uzlabojumu mērķis ir panākt pareizo 
līdzsvaru starp ESRK autonomiju un 
nepieciešamību pēc spēcīgas un uzticamas 
vadības. To mērķis ir arī uzlabot 
Savienības makroprudenciālās politikas 
koordināciju un atvieglot līdzsvara 
panākšanu starp tām dalībvalstīm, kuras 
ir banku savienībā un kuras pārrauga 
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ECB/VUM, un tām dalībvalstīm, kas 
joprojām darbojas ārpus tās.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Viena no ESRK priekšrocībām ir 
tās valdes plašais sastāvs. Tomēr valdes 
sastāvs neatspoguļo nesenās norises 
saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības 
arhitektūru, konkrētāk, banku savienības 
uzbūvi. Šā iemesla dēļ ECB Uzraudzības 
valdes priekšsēdētājam un Vienotā 
noregulējuma valdes priekšsēdētājam 
būtu jākļūst par ESRK valdes 
balsstiesīgiem locekļiem. Attiecīgas 
korekcijas būtu jāveic arī Koordinācijas 
komitejā un Konsultatīvajā speciālistu 
komitejā.

(3) Viena no ESRK priekšrocībām ir 
tās valdes plašais sastāvs. Tomēr valdes 
sastāvam būtu jāatspoguļo nesenās norises 
saistībā ar Savienības finanšu uzraudzības 
arhitektūru, konkrētāk, banku savienības 
uzbūvi, un tās būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) ESRK valdē vajadzētu nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pirmajos piecos ESRK 
pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja 
pienākumus veica ECB prezidents, bet pēc 
tam ECB prezidents turpināja veikt ESRK 
priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. 

(4) Pirmajos piecos ESRK 
pastāvēšanas gados tās priekšsēdētāja 
pienākumus veica ECB prezidents, bet pēc 
tam ECB prezidents turpināja veikt ESRK 
priekšsēdētāja pienākumus pagaidu kārtībā. 
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Šajā laikposmā ECB prezidents panāca, 
ka ESRK iegūst autoritāti un ticamību, un 
nodrošināja, ka ESRK var iedarbīgi 
izmantot un paļauties uz ECB speciālajām 
zināšanām finanšu stabilitātes jomā.
Tādēļ būtu atbilstīgi, ja ECB prezidents 
veiktu ESRK priekšsēdētāja pienākumus 
pastāvīgi.

Lai uzlabotu ESRK spēju efektīvi apzināt, 
analizēt un uzraudzīt Savienības mēroga 
sistēmiskus riskus, ir nepieciešama cieša
ECB un ESRK sadarbība un ir jāizveido 
informācijas plūsmas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai stiprinātu ESRK kā tādas 
struktūras reputāciju, kas darbojas 
patstāvīgi no tās locekļiem, ESRK 
priekšsēdētājam vajadzētu būt iespējām ar 
ESRK ārējo pārstāvību saistītus 
pienākumus deleģēt ESRK sekretariāta 
vadītājam.

(5) Būtu pilnībā jānodrošina un 
jāgarantē ESRK pārskatatbildība, 
pārredzamība un neatkarība. Ir 
jāpalielina arī ESRK autonomija un 
atpazīstamība. Šādus uzlabojumus varētu 
panākt, izveidojot ESRK kā neatkarīgu un 
uzticamu makroprudenciālo iestādi. Lai 
stiprinātu ESRK kā tādas struktūras 
reputāciju, kas darbojas patstāvīgi no tās 
locekļiem, ESRK priekšsēdētājam 
vajadzētu būt iespējām ar ESRK ārējo 
pārstāvību saistītus pienākumus deleģēt 
ESRK sekretariāta vadītājam vai ESRK 
priekšsēdētāja vietniekiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir 
noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju 
ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. 
Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja 
profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un 
pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai 
atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja 
amata kandidātiem-finālistiem piemīt 

(6) Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1096/20106 3. panta 2. punktā ir 
noteikts, ka ESRK sekretariāta vadītāju 
ieceļ ECB pēc apspriešanās ar ESRK valdi. 
Lai nostiprinātu ESRK sekretariāta vadītāja 
profilu, ESRK valdei, ievērojot atklātu un 
pārredzamu procedūru, būtu jānovērtē, vai 
atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja 
amata kandidātiem-finālistiem piemīt 
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prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, 
lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu 
jāinformē Eiropas Parlaments un Padome 
par novērtēšanas procedūru. Turklāt būtu 
jāprecizē ESRK sekretariāta vadītāja 
pienākumi.

prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, 
lai vadītu ESRK sekretariātu. Valdei būtu 
jāinformē Eiropas Parlaments un Padome 
par novērtēšanas procedūru. Tas uzturētu 
saikni ar ECB un nodrošinātu ESRK 
sekretariāta vadītāja pārskatatbildību 
attiecībā pret Valdi. Turklāt būtu jāprecizē 
ESRK sekretariāta vadītāja pienākumi, jo 
īpaši tāpēc, ka ESRK sekretariāta vadītāja 
lomas stiprināšana varētu palīdzēt 
palielināt brīdinājumu un ieteikumu 
ietekmi un iedarbīgumu. Eiropas 
Parlamentam un Padomei vajadzētu būt 
iespējai pieprasīt Valdei papildu 
informāciju.

_________________ _________________

6 Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010
(2010. gada 17. novembris), ar kuru 
Eiropas Centrālajai bankai piešķir 
konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV 
L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

6 Padomes 2010. gada 17. novembra 
Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru 
Eiropas Centrālajai bankai piešķir 
konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV 
L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulas (ES) Nr. 1092/2010 
16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK 
brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti 
Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti 
vienai vai vairākām valsts uzraudzības 
iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu 
demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie 
brīdinājumi un ieteikumi būtu jānosūta arī 
Eiropas Parlamentam un EUI.

(10) Regulas (ES) Nr. 1092/2010 
16. panta 3. punktā ir paredzēts, ka ESRK 
brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti 
Padomei un Komisijai un, ja tie adresēti 
vienai vai vairākām valsts uzraudzības 
iestādēm, tad arī EUI. Lai stiprinātu 
demokrātijas kontroli un pārredzamību, šie 
brīdinājumi un ieteikumi ir nekavējoties
jānosūta arī Eiropas Parlamentam un EUI.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, 
ieteikumu un lēmumu kvalitāti un 
nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā 
Konsultatīvajai speciālistu komitejai un 
Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau 
agrīnā stadijā un atklātā un pārredzamā 
veidā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām 
personām.

(11) Lai nodrošinātu ESRK atzinumu, 
ieteikumu un lēmumu kvalitāti un 
nozīmīgumu, attiecīgā gadījumā 
Konsultatīvajai speciālistu komitejai un 
Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai jau 
agrīnā stadijā un atklātā, plurālistiskā un 
pārredzamā veidā būtu jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām, attiecīgajiem 
ekspertiem un sociālajiem partneriem. 
Lielākas efektivitātes nodrošināšanai būtu 
pilnībā jāņem vērā minēto apspriežu 
rezultāti.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1092/2010
3. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. ESRK atbild par Savienības finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai palīdzētu 
novērst vai mazināt Savienības finanšu 
stabilitātes sistēmiskos riskus, kas rodas 
finanšu sistēmas attīstības gaitā, un ņemot 
vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi 
izvairoties no plašu finansiālo grūtību 
posmiem. Tā veicina iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un šādi nodrošina 
finanšu sektora ilglaicīgu ieguldījumu 
ekonomikas izaugsmē.

“1. ESRK atbild par Savienības finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai palīdzētu 
novērst vai mazināt Savienības finanšu 
stabilitātes sistēmiskos riskus, kas rodas 
finanšu sistēmas attīstības gaitā, un ņemot 
vērā makroekonomisko attīstību, tādējādi 
izvairoties no plašu finansiālo grūtību 
posmiem. Tā veicina iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un šādi nodrošina 
finanšu sektora ilglaicīgu ieguldījumu 
ekonomikas izaugsmē un palīdz sasniegt 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
mērķus.”

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
4. pants – 2.a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apspriežoties par ESRK 
sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010*

3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu 
un pārredzamu procedūru, novērtē, vai 
atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja 
amata kandidātiem-finālistiem piemīt 
prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, 
lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 
konsultāciju procedūru.

2.a Apspriežoties par ESRK 
sekretariāta vadītāja iecelšanu saskaņā ar 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1096/2010*

3. panta 2. punktu, Valde, ievērojot atklātu 
un pārredzamu procedūru, novērtē, vai 
atlasītajiem ESRK sekretariāta vadītāja 
amata kandidātiem-finālistiem piemīt 
prasmes un pieredze, kas nepieciešamas, 
lai vadītu ESRK sekretariātu. Valde 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 
konsultāciju procedūru. Valde pietiekami 
detalizēti informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi par novērtēšanas un konsultāciju 
procedūru. Eiropas Parlaments un 
Padome var pieprasīt Valdei papildu 
informāciju.

* Padomes Regula (ES) 
Nr. 1096/2010 (2010. gada 
17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai 
bankai piešķir konkrētus uzdevumus 
saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 
162. lpp.)”

* Padomes 2010. gada 17. novembra 
Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru 
Eiropas Centrālajai bankai piešķir 
konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV 
L 331, 15.12.2010., 162. lpp.)”

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
4. pants – 3.a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dodot norādījumus ESRK 
sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 
1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un 
Koordinācijas komiteja var norādīt, 
piemēram, uz šādiem jautājumiem:

3.a Dodot norādījumus ESRK 
sekretariāta vadītājam saskaņā ar Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1096/2010 4. panta 
1. punktu, ESRK priekšsēdētājs un 
Koordinācijas komiteja var pārredzamā 
veidā norādīt, piemēram, uz šādiem 
jautājumiem:
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“8. Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo 
pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus 
saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību var 
deleģēt sekretariāta vadītājam.”

“8. Priekšsēdētājs īsteno ESRK ārējo 
pārstāvību. Priekšsēdētājs pienākumus 
saistībā ar ESRK ārējo pārstāvību var 
deleģēt sekretariāta vadītājam vai ESRK 
priekšsēdētāja vietniekiem;”

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
6. pants – 1. punkts – fa un fb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iekļauj šādu fa) un 
fb) apakšpunktu:

svītrots

“fa) ECB Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājs;

fb) Vienotā noregulējuma valdes 
priekšsēdētājs;”;

Pamatojums

VUM un VNV pārstāvju kā balsstiesīgu locekļu iekļaušana ietekmētu līdzsvaru starp valstīm, 
kas pievienojušās VUM, un valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1092/2010
6. pants – 2. punkts – ba un bb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) iekļauj šādu ba) un 
bb) apakšpunktu:

ba) ECB Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājs;

bb) Vienotā noregulējuma valdes 
priekšsēdētājs;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
11. pants – 1. punkts – ga un gb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) iekļauj šādu ga) un 
gb) apakšpunktu:

svītrots

“ga) ECB Uzraudzības valdes 
priekšsēdētājs;

gb) Vienotā noregulējuma valdes 
priekšsēdētājs;”;

Pamatojums

Priekšroka ir dodama pašreizējai situācijai, kad VUM un VNV pārstāvji nav Vadības 
komitejas (SC) vai Konsultatīvās speciālistu komitejas (ATC) locekļi. Pašreizējās elastības 
rezerves ietvaros VUM un VNV pārstāvjus var uzaicināt kā novērotājus uz Konsultatīvās 
speciālistu komitejas sanāksmēm, ļaujot tiem piedalīties, neizjaucot līdzsvaru starp valstīm, 
kas pievienojušās VUM, un tām valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“5. Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā 
zinātniskā komiteja atklātā un pārredzamā 

“5. Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā 
zinātniskā komiteja atklātā, plurālistiskā
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veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, 
agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām.”

un pārredzamā veidā, ievērojot 
konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā 
rīko apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām un attiecīgajiem ekspertiem.”

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
13. pants – 1. punkts – fa un fb apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) iekļauj šādu fa) un 
fb) apakšpunktu:

svītrots

“fa) ECB Uzraudzības valdes pārstāvis;

fb) Vienotā noregulējuma valdes 
pārstāvis;”;

Pamatojums

Priekšroka ir dodama pašreizējai situācijai, kad VUM un VNV pārstāvji nav Vadības 
komitejas (SC) vai Konsultatīvās speciālistu komitejas (ATC) locekļi. Pašreizējās elastības 
rezerves ietvaros VUM un VNV pārstāvjus var uzaicināt kā novērotājus uz Konsultatīvās 
speciālistu padomdevējas komitejas sanāksmēm, ļaujot tiem piedalīties, neizjaucot līdzsvaru 
starp valstīm, kas pievienojušās VUM, un tām valstīm, kuras vēl nav tā dalībnieces.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1092/2010
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:

1.a ECB Uzraudzības valdes pārstāvi 
un Vienotā noregulējuma valdes pārstāvi 
var uzaicināt kā novērotājus piedalīties 
Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sanāksmēs.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
13. pants – 4.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“4.a Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā 
speciālistu komiteja atklātā un pārredzamā 
veidā, ievērojot konfidencialitātes prasības, 
agrīnā stadijā rīko apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām.”

“4.a Attiecīgā gadījumā Konsultatīvā 
speciālistu komiteja atklātā, plurālistiskā
un pārredzamā veidā, ievērojot 
konfidencialitātes prasības, agrīnā stadijā 
rīko apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām un attiecīgajiem ekspertiem.”

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
16. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK 
sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai 
konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, 
vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai 
vai vairākām Eiropas Uzraudzības 
iestādēm, vienai vai vairākām valstu 
kompetentajām iestādēm vai ECB 
(attiecībā uz pienākumiem, kas ECB 
uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 
5. panta 2. punktu).”;

“Brīdinājumi vai ieteikumi, ko ESRK
sniegusi saskaņā ar 3. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktu, var būt vispārīgi vai 
konkrēti, un tos adresē Savienībai kopumā, 
vienai vai vairākām dalībvalstīm, vienai 
vai vairākām Eiropas Uzraudzības 
iestādēm, vienai vai vairākām valstu 
kompetentajām iestādēm vai ECB 
(attiecībā uz pienākumiem, kas ECB 
uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1024/2013 4. panta 1. un 2. punktu un 
5. panta 2. punktu).”; Šie brīdinājumi un 
ieteikumi ir pietiekami detalizēti un 
pamatoti un tiem pievieno atbilstīgu un 
visaptverošu pamatojuma izklāstu.”

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“(1) Ja 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā minētais ieteikums ir 
adresēts Komisijai, vienai vai vairākām 
dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI vai 
vienai vai vairākām valstu kompetentajām 
iestādēm, šie adresāti informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un ESRK par 
pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo 
ieteikumu, un norāda pienācīgu 
attaisnojumu, ja šādi pasākumi nav veikti. 
Attiecīgā gadījumā ESRK, ievērojot 
stingrus konfidencialitātes noteikumus, 
nekavējoties informē EUI par saņemtajām 
atbildēm.

“(1) Ja 3. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā minētais ieteikums ir 
adresēts Komisijai, vienai vai vairākām 
dalībvalstīm, vienai vai vairākām EUI vai 
vienai vai vairākām valstu kompetentajām 
iestādēm, šie adresāti pietiekami detalizēti 
un nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un ESRK par 
pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šo 
ieteikumu, un atbilstīgi un detalizēti 
norāda pienācīgu attaisnojumu, ja šādi 
pasākumi nav veikti. Attiecīgā gadījumā 
ESRK, ievērojot stingrus konfidencialitātes 
noteikumus, nekavējoties pietiekami 
detalizēti informē EUI par saņemtajām 
atbildēm. Pilnībā tiek ievēroti tiesiskums, 
pamattiesības, kā arī valstu suverenitātes 
princips.”

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (ES) Nr. 1092/2010
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums 
nav ievērots vai ka tā adresāti nav 
norādījuši pienācīgu attaisnojumu tam, ka 
šādi pasākumi nav veikti bez kavēšanās, tā, 
ievērojot stingrus konfidencialitātes 
noteikumus, par to informē adresātus, 
Eiropas Parlamentu, Padomi un attiecīgās 
Eiropas Uzraudzības iestādes.”;

(2) Ja ESRK konstatē, ka tās ieteikums 
nav ievērots vai ka tā adresāti nav 
norādījuši pienācīgu attaisnojumu tam, ka 
šādi pasākumi nav veikti bez kavēšanās, tā, 
ievērojot stingrus konfidencialitātes 
noteikumus, par to informē adresātus, 
Eiropas Parlamentu, Komisiju, Padomi un 
attiecīgās Eiropas Uzraudzības iestādes.”;
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