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FINANŠU PAKALPOJUMI. GALVENIE TIESĪBU AKTI

Finanšu pakalpojumu regulēšanai un uzraudzībai Eiropas Savienībā tika pievērsta liela
uzmanība pasaules finanšu krīzes laikā. Pēckrīzes periodā ES pamatīgi pārskatīja savu finanšu
pakalpojumu politiku, lai atjaunotu stabilitāti un uzticēšanos finanšu sistēmai. Balstoties uz
tādām iniciatīvām kā banku savienība un kapitāla tirgu savienība, pēdējos gados rosināti
vairāk nekā 40 jauni pasākumi. Finanšu nozares reformas process turpinās.

JURIDISKAIS PAMATS

— Finanšu pakalpojumu jomas direktīvu un regulu juridiskais pamats galvenokārt ir
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49., 56. un 63. pants par brīvību veikt
uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvību un kapitāla brīvu apriti.

— Pilnīga informācija par svarīgākajiem tiesību aktiem un jaunākajām norisēm saistībā ar
tiem ir atrodama Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla
tirgu savienības ģenerāldirektorāta (DG FISMA) tīmekļa vietnē.

BANKU DARBĪBA UN MAKSĀJUMU SISTĒMAS

A. Kapitāla prasību direktīva “CRD” (Direktīva 2013/36/ES) un Kapitāla prasību regula
“CRR” (Regula (ES) Nr. 575/2013), kuras kopā sauc par CRD IV.
1. Mērķis un saturs
Direktīvas un regulas mērķis ir izveidot tādu mūsdienīgu un uz riskiem reaģēt spējīgu
tiesisko regulējumu kredītiestādēm, kurā ir ņemti vērā Bāzeles Banku uzraudzības
komitejas starptautiskie pamatnolīgumi par kapitāla prasībām kredītiestādēm (“Bāzele III”).
Regulējumam, kuru agrāk veidoja divas direktīvas, ir jāveicina ES ekonomika un jāsekmē
finanšu stabilitāte, kā arī jārada priekšrocības uzņēmumiem un patērētājiem. Ar jaunajiem
tiesību aktiem aktualizē noteikumus par uzņēmumu reģistrāciju un darbību, kā arī par kapitāla
prasībām, lai tie būtu visaptverošāki un palīdzētu labāk reaģēt uz riskiem. Tā, piemēram, CRD
paredz precīzu uzņēmuma darbības risku noteikšanu un ļauj uzlabot risku pārvaldību, prasot
ieviest iekšējas riska novērtēšanas (reitingu) sistēmas. Vēlāku grozījumu gaitā (CRD II–IV) tika
ieviesti, piemēram, noteikumi par atkārtotu vērtspapīrošanu un noteikumi par atalgojumu, kā arī
paaugstinātas kapitāla prasības. Ar CRR regulu jānodrošina prasību vienveidīga piemērošana
(“single rule book”). 2016. gada novembrī Komisija ierosināja grozījumus CRD IV/CRR,
galvenokārt tāpēc, lai atspoguļotu jaunākās norises Bāzeles komitejā un Finanšu stabilitātes
padomē attiecībā uz saistošu sviras rādītāju, saistošu neto stabila finansējuma rādītāju (NSFR),
pret riskiem jutīgākām pašu kapitāla prasībām un kopējo zaudējumu absorbcijas spējas
prasību globāli sistēmiski nozīmīgām bankām minimālā kapitāla līmeņa un citu instrumentu
uzturēšanai.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_lv
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2. Novērtējums
Ar CRD IV Eiropas finanšu pakalpojumu nozarei tiek pielāgoti Bāzeles Banku uzraudzības
komitejas starptautiskie pamatnolīgumi, turklāt ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gadā
noteiktās prioritātes (panākti uzlabojumi attiecībā uz kapitāla bāzi un likviditātes standartiem,
pretcikliskiem pasākumiem, aizņemto līdzekļu īpatsvaru un darījumu partnera saistību
nepildīšanas risku). Tomēr svarīgs nākotnes uzdevums ir daudzie vēl pieņemamie detalizētie
īstenošanas noteikumi.
B. Maksājumu pakalpojumu direktīva “PSD” (Direktīva 2007/64/EK) atcelta ar
“PSD 2” (Direktīva (ES) 2015/2366)
1. Mērķis un saturs
Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot bezskaidras naudas norēķinus visā Eiropas Savienībā un
izveidot vienotu Eiropas maksājumu telpu (Single European Payment Area, SEPA). Vēl citi
tās mērķi ir uzlabot patērētāju aizsardzību, nosakot virkni informācijas sniegšanas pienākumu,
un stiprināt konkurenci, ar saskaņotām prasībām par piekļuvi tirgum nodrošinot to atvēršanu.
PSD tiek papildināta ar Regulu (ES) Nr. 924/2009 un Regulu (ES) Nr. 260/2012. Kopš
2010. gada beigām SEPA instrumenti gan ir ieviesti visā ES, taču tos izmanto maz. Tāpēc
tika pieņemta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar kuru noteica pāreju no valsts uz Eiropas mēroga
maksāšanas instrumentiem. 2015. gada rudenī tika pieņemta pārskatītā direktīva (PSD 2), ar
kuru atceļ PSD. Ar to tiek ieviestas stingrākas drošības prasības attiecībā uz elektronisko
maksājumu iesniegšanu un apstrādi un patērētāju finanšu informācijas aizsardzību. Ar to arī
atver tirgu pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic maksājumu pakalpojumus, balstoties uz piekļuvi
informācijai par maksājumu kontu. Tiek samazināta atbildība par neautorizētiem darījumiem un
ieviestas tiesības saņemt beznosacījumu kompensācijas saistībā ar tiešā debeta maksājumiem
euro. Tiek aizliegts iekasēt papildu maksu, piemēram, par karšu maksājumiem, turklāt neatkarīgi
no tā, vai attiecīgais maksāšanas instruments ir lietots veikalā vai tiešsaistē. PSD 2 stājās spēkā
2016. gada 12. janvārī un valstu tiesību aktos tā jātransponē līdz 2018. gada 13. janvārim.
Regula (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām arī ir maksājumu pakalpojumu tiesiskā
regulējuma svarīgs elements, jo ar to nosaka maksimālās robežvērtības starpbanku komisijas
maksai starp bankām, lai samazinātu izmaksas mazumtirgotājiem un patērētājiem, kad tiek
izmantotas maksājumu kartes.
2. Novērtējums
Daži PSD noteikumi tika kritizēti, piemēram, tas, ka noteicošais IBAN kods vairs nav jāsalīdzina
ar konta īpašnieka vārdu un uzvārdu, jo tas nozīmē, ka pārskaitījumu veiks arī tad, ja saņēmēja
vārds un uzvārds un konta numurs nesaskanēs. Tāpat arī nav noteiktas patērētāja tiesības
ierobežot maksājuma apjomu tiešā debeta pilnvarojumam un netiek pieļauta iespēja atsaukt
darījumu pēc tam, kad pārskaitījums jau ir pieņemts izpildei. Savukārt attiecībā uz PSD 2
iebildumus raisīja drošības un datu aizsardzības jautājumi.

VĒRTSPAPĪRU TIRGUS NOZARE

A. Direktīva par finanšu instrumentu tirgiem “MiFID II” (Direktīva 2014/65/ES) un Finanšu
instrumentu tirgu regula “MiFIR” (Regula (ES) Nr. 600/2014)
1. Mērķis un saturs
Kopš 2004. gada ar MiFID I (Direktīva 2004/39/EK, atcelta) tika noteikti vienoti
vērtspapīru tirdzniecības standarti, sekmējot konkurenci un palīdzot uzlabot ieguldītāju
aizsardzību, piemēram, uzlabojot pārredzamību attiecībā uz komisijas maksām par ieguldījumu

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//LV
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konsultācijām un nodrošinot integrētāku finanšu pakalpojumu sniegšanu. Ieguldītājiem ir
jāsaņem ziņas par visām komisijas maksām un pirms līguma noslēgšanas viņi jāinformē par
attiecīgo produktu un ar to saistītajiem riskiem. Ar šā regulējuma palīdzību cerēja uzlabot
ieguldītāju uzticēšanos, tādējādi veicinot starptautisko finanšu līdzekļu plūsmu uz Eiropu.
Tika veikta regulējumu pārskatīšana, un pārstrādāto direktīvu (MiFID II) un regulu (MiFIR)
pieņēma 2014. gadā, izveidojot jaunu tiesisko regulējumu. Ar jauno tiesisko regulējumu
ievieš vairākus jaunus noteikumus patērētāju aizsardzības uzlabošanai. Piemēram, ieguldījumu
sabiedrību atalgojuma prakse nedrīkst būt pretrunā to pienākumam rīkoties klienta interesēs.
Tiesību aktu mērķis ir arī uzlabot finanšu tirgu regulējumu un pārredzamību un nodrošināt
lielāku konkurenci. Tie risina ar tehnoloģiju attīstību saistītos riskus, piemēram, attiecībā uz
algoritmisko un ātro datorizēto tirdzniecību. Sākumā bija paredzēts, ka MiFID II un MiFIR
jāstājas spēkā 2017. gada sākumā, pēc tam termiņu atlikta uz vienu gadu, proti, līdz 2018. gada
3. janvārim.
2. Novērtējums
Ieguldītāju tiesību aizstāvji sūdzas, ka, piemēram, pierādījumus par bankas nepareizi vai
nepilnīgi sniegtām konsultācijām ir jāsniedz ieguldītājam, kaut arī dokumentēšanas pienākums
ir noteikts konsultantiem. Turklāt par uzraudzības tiesisko noteikumu pārkāpumu nerodas
civiltiesiskas sekas, tādējādi ieguldītāji nevar celt prasības par zaudējumu atlīdzību. Tā kā runa ir
par vienu no t. s. “Lamfalisī direktīvām”, minēto prasību ieviešanai ir paredzēti un nepieciešami
daudzi īstenošanas noteikumi. Tas pats attiecas arī uz jauno direktīvu un regulu.
B. Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu direktīva “UCITS” (Direktīva
2009/65/EK)
1. Mērķis un saturs
Kopš 1985. gada UCITS direktīva saskaņotiem ieguldījumu fondiem paredz t. s. “Eiropas
apliecību”, ar kuru tos pēc atļaujas saņemšanas vienā dalībvalstī var pārdot arī visās citās
dalībvalstīs. Turklāt aptverto produktu klāsts tika pakāpeniski paplašināts un tika ņemti vērā
arī ieguldītāju aizsardzības jautājumi. Ar pārstrādāto direktīvu tiek precizētas prasības saistībā
ar ES apliecību pārvaldības sabiedrībām, novērsti birokrātiskie šķēršļi pārrobežu izplatīšanai,
regulēta fondu apvienošanās un tā dēvētās galvenās un pakārtotās struktūras, prasības attiecībā
uz turētājbankām, atalgojuma politika un noteikumi par atbildību un sankcijām. Uzlabota
informācija ieguldītājiem un sadarbība starp valstu uzraudzības iestādēm. Īpaši tiesību akti
reglamentē Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondus (ELTIF Regula (ES) 2015/760), riska
kapitāla fondus (EuVECA Regula (ES) Nr. 345/2013) un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības
fondus (EuSEF Regula (ES) Nr. 346/2013); Direktīva 2011/61/EK attiecas uz alternatīvo
ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. 2017. gada maijā pēc teksta apstiprināšanas Parlamentā
Padome pieņēma Regulu par naudas tirgus fondiem.
2. Novērtējums
Arī UCITS direktīvas gadījumā ir nepieciešama daudzu īstenošanas pasākumu pieņemšana,
piemēram, attiecībā uz kopīgajiem fondiem, paziņošanas procedūru, pārvaldības sabiedrību
apliecībām un būtisku informāciju ieguldītājiem.
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APDROŠINĀŠANA

A. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas direktīva “Maksātspēja II” (Direktīva 2009/138/
EK)
1. Mērķis un saturs
Ar šo direktīvu tiek reformēta apdrošināšanas sabiedrību finanšu uzraudzība, aizstājot
iepriekšējo statisko uzraudzības modeli ar dinamisku un uz risku balstītu pieeju, lai uzlabotu
patērētāju un uzņēmumu aizsardzību. Tiek regulēta risku atbilstība un kapitāla pārvaldība. Ar
to turpina padziļināt ES apdrošināšanas tirgus integrāciju un uzlabo apdrošināšanas ņēmēju
un atlīdzības saņēmēju aizsardzību. Šo pasākumu rezultātā vajadzētu panākt, ka uzlabojas ES
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību starptautiskā konkurētspēja.
Iepriekš spēkā esošajās direktīvās bija noteikta statiska maksātspējas rezerves aprēķināšanas
kārtība tās apmērs bija saistīts ar kopējo darījumu apjomu, aprēķinā izmantojot vienīgi bilances
posteņos norādītos datus. Savukārt sistēma “Maksātspēja II” vairāk ir orientēta uz faktiskajiem
riskiem, un uzraudzības galvenā uzmanība ir vērsta uz katra uzņēmuma individuālo riska līmeni.
Tagad tiek ņemti vērā visi svarīgie kvantificējamie riski (vismaz tādas risku kategorijas kā
tirgus risks, kredītrisks, ar apdrošināšanas metodēm saistītais risks un darbības risks). Jaunā
uzraudzības sistēma nozīmē, ka apdrošināšanas sabiedrību kapitāla resursi ir pietiekami to risku
segšanai. To papildina minimālā kapitāla prasība (MCR).
2. Novērtējums
Līdz ar “Maksātspēja II” sistēmu apdrošināšanas sabiedrības var labāk konkurēt arvien vairāk
globalizētajā tirgū. Tomēr uzraudzības iestādes bažījas, ka pieaugošā konkurence varētu
izraisīt vairāk maksātnespējas gadījumu un samazināt patērētāju uzticēšanos, kā arī radīt
spiedienu uz mazajiem un vidējiem apdrošināšanas uzņēmumiem. Īslaicīgi varētu samazināties
apdrošināšanas aizsardzība tajās apdrošināšanas nozarēs, kas apdrošina lielus riskus ilgtermiņā
(sakarā ar lielākām kapitāla prasībām), un ir arī iespējams, ka apdrošinātāji var ierobežot
šķērssubsidēšanu, kas noteiktās jomās veicinātu tarifu pieaugumu. 2011. gadā Komisija pieņēma
t. s. “Omnibus II” priekšlikumu, lai ņemtu vērā jauno uzraudzības struktūru un jo īpaši Eiropas
Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EIOPA) izveidošanu 2011. gada sākumā. Tā kā
“Omnibus II” priekšlikuma pieņemšana aizkavējās, “Maksātspēja II” direktīvas transponēšanas
termiņš tika pārcelts uz 2016. gada 1. janvāri.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

ES finanšu pakalpojumu tiesību aktu pieņemšanas un īstenošanas process norit saskaņā ar t. s.
Lamfalisī procesu, atbilstoši kuram Eiropas Parlaments kopā ar Padomi koplēmuma procedūrā
pieņem pamatiesību aktus (1. līmenis). Parlamentam ir arī kontroles loma attiecībā uz 2. līmeņa
pasākumu pieņemšanu.
Parlaments arī pastāvīgi atbalstījis Komisiju tās darbā, sekmējis diskusijas un nācis klajā ar
priekšlikumiem (piemēram, attiecībā uz atalgojuma sistēmu ierobežošanu banku un ieguldījumu
nozarē), lai skaidrāk apliecinātu savu nostāju. Ar savu aktīvo rīcību Parlaments nodrošinājis
vadošo lomu diskusijās, kuras Komisijā, Padomē un starptautiskajās struktūrās pašlaik norit par
finanšu tirgus uzraudzības un regulēšanas struktūras veidošanu un sistēmisko risku novēršanas
iespējām.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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