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(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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus 

noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz 

vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 

2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 

un Regulu (ES) Nr. 648/2012 

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0472), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0288/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 20. janvāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 11. marta atzinumu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0387/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 82, 3.3.2016., 1. lpp. 
2 OV C 219, 17.6.2016., 2. lpp. 
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Grozījums Nr.  1 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, 

ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga 

regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un 

groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, 

Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3, 

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu4, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

tā kā: 

(1) Vērtspapīrošana ietver darījumus, kas aizdevējam – parasti kredītiestādei – dod iespēju 

refinansēt aizdevumu vai riska darījumu kopumu, piemēram, aizdevumus nekustamo 

īpašumu iegādei, automašīnu izpirkumnomas darījumus, patēriņa kredītus vai 

kredītkartes, tos pārveidojot par tirgojamiem vērtspapīriem. Aizdevējs apkopo un 

pārstrukturē portfelī savus aizdevumus, tos sagrupējot pa dažādām riska kategorijām, 

kas paredzētas dažādiem ieguldītājiem, un tādējādi ieguldītāji var ieguldīt aizdevumos 

un citādos riska darījumos, kas tiem parasti tiešā veidā nav pieejami. Peļņu 

ieguldītājiem rada pamatā esošo aizdevumu naudas plūsmas. 

                                                 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. 
3 OV C 82, 3.3.2016., 1. lpp. 
4 OV C 219, 17.06.2016., 2. lpp. 
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(2) Investīciju plānā Eiropai, ar ko Komisija iepazīstināja 2014. gada 26. novembrī, ir 

pausts tās nodoms atsākt kvalitatīvas vērtspapīrošanas tirgu darbību, neatkārtojot 

pirms 2008. gada finanšu krīzes pieļautās kļūdas. Vienkāršas, pārredzamas un 

standartizētas vērtspapīrošanas tirgus izveide ir viens no Eiropas kapitāla tirgu 

savienības (KTS) pamatelementiem, un tā palīdz sasniegt Komisijas prioritāro 

mērķi — atbalstīt darbvietu izveidi un atgriešanos pie ilgtspējīgas izaugsmes. 

(3) Eiropas Savienības mērķis ir stiprināt tiesisko regulējumu, kas tika ieviests pēc 

finanšu krīzes, lai novērstu riskus, kuri ir raksturīgi ļoti sarežģītai, nepārredzamai un 

riskantai vērtspapīrošanai. Tādēļ ar šo regulu tiek ieviests aizliegums veikt atkārtotu 

vērtspapīrošanu un tiek padarīti stingrāki nosacījumi attiecībā uz riska paturēšanas 

pienākumu izpildi. Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pieņemti noteikumi, kas ļauj labāk 

nošķirt vienkāršus, pārredzamus un standartizētus produktus no sarežģītiem, 

nepārredzamiem un riskantiem finanšu instrumentiem, un piemērot uz risku labāk 

reaģējošu prudenciālo satvaru. 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi funkcionējošu finanšu tirgu elements. Pareizi 

strukturēta vērtspapīrošana ir ▌instruments, ar kura palīdzība var dažādot finansējuma 

avotus un plašāk sadalīt risku Savienības finanšu sistēmā. Tā ļauj plašāk sadalīt 

finanšu sektora risku un var palīdzēt atbrīvot vietu iniciatora bilancē, lai tas tādējādi 

varētu izsniegt turpmākus aizdevumus reālajai ekonomikai. ▌Vērtspapīrošana var 

izveidot saikni starp kredītiestādēm un kapitāla tirgiem, no kuras netiešu labumu 

(piemēram, lētākus aizdevumus un darījumdarbības finansējumu, kredītus nekustamā 

īpašuma iegādei un kredītkartes) gūtu uzņēmumi un iedzīvotāji. Tomēr šajā regulā 

tiek atzīts vērtspapīrošanas izraisītais savstarpējās saistības palielināšanās un 

pārmērīga sviras efekta risks, un tā pastiprina finanšu iestāžu dalības minētajā tirgū 

mikroprudenciālo uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes, kā arī minētā tirgus 

makroprudenciālo uzraudzību, ko veic Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) un 

makroprudenciālo instrumentu jomā izraudzītās valstu kompetentās iestādes. 

(5) Lai izveidotu uz risku labāk reaģējošu prudenciālo satvaru vienkāršai, pārredzamai un 

standartizētai (VPS) vērtspapīrošanai, Savienībai ir skaidri jādefinē, kas ir VPS 

vērtspapīrošana, jo citādi kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām 

piemērojamais uz risku labāk reaģējošais regulatīvais režīms būtu pieejams attiecībā 

uz dažādiem vērtspapīrošanas darījumu veidiem dažādās dalībvalstīs. Tas radītu 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un regulējuma arbitrāžu, lai gan, tieši pretēji, ir 

svarīgi nodrošināt, ka Savienība darbojas kā vienots tirgus VPS vērtspapīrošanai un 

atvieglo pārrobežu darījumus. 

(6) Saskaņā ar Savienības nozaru tiesību aktos iekļautajām definīcijām būtu jānodrošina 

visu vērtspapīrošanas pamatjēdzienu definīcijas. Īpaši ir nepieciešama skaidra un 

visaptveroša vērtspapīrošanas definīcija, kas aptvertu visus darījumus un shēmas, ar 

kuru palīdzību ar riska darījumu vai riska darījumu portfeli saistītais kredītrisks tiek 

sadalīts pa laidieniem. Riska darījums, kas rada tiešu maksājuma saistības attiecībā uz 

darījumu vai shēmas, kuru izmanto, lai finansētu vai operētu ar fiziskiem aktīviem, 

nevajadzētu uzskatīt par vērtspapīrošanas riska darījumu, pat ja no šāda darījuma vai 

shēmas izriet dažādas prioritātes pakāpes maksājuma saistības. 
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(7) Gan starptautiskā, gan Eiropas līmenī jau ir daudz paveikts, lai identificētu VPS 

vērtspapīrošanu, un Komisijas deleģētajās regulās (ES) 2015/615 un (ES) 2015/356 jau 

ir noteikti kritēriji konkrētā nolūkā veiktai vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

vērtspapīrošanai, kurai piemēro uz risku labāk reaģējošu prudenciālo režīmu. 

(8) Balstoties uz pastāvošajiem kritērijiem, uz Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 

(BCBS) un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) kritērijiem, ko 

tās pieņēma 2015. gada 23. jūlijā, lai saistībā ar kapitāla pietiekamības prasību 

attiecībā uz vērtspapīrošanu noteiktu vienkāršas, pārredzamas un salīdzināmas 

vērtspapīrošanas darījumus, un it īpaši uz 2015. gada 7. jūlijā publicēto EBI ieteikumu 

par kritērijiem atbilstošu vērtspapīrošanu, ir svarīgi noteikt vispārēju un pārnozaru 

mērogā piemērojamu VPS vērtspapīrošanas definīciju. 

(9) VPS kritēriju piemērošanai visā ES nevajadzētu izraisīt atšķirīgu pieeju izmantošanu. 

Šādas atšķirīgas varētu radīt šķēršļus pārrobežu ieguldīšanai, liekot ieguldītājiem 

iedziļināties attiecīgās dalībvalsts regulatīvā satvara niansēs un tādējādi apdraudot to 

uzticēšanos VPS kritērijiem. Tādēļ Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) 

kopā ar vērtspapīru tirgu jomā kompetentajām valsts iestādēm būtu jāuzrauga VPS 

kritēriju ievērošana un jāizstrādā pamatnostādnes, lai nodrošinātu VPS prasību 

vienotu un konsekventu izpratni visā Savienībā un līdz ar to izvairītos no 

iespējamām problēmām, kas saistītas ar to interpretāciju. Šāda vienota 

interpretācijas avota mērķis ir veicināt VPS kritēriju pieņemšanu iniciatoru, 

sponsoru un ieguldītāju vidū. Iespējamo interpretācijas problēmu risināšanā būtu 

aktīvi jāiesaistās arī Eiropas Banku iestādei (EBI). 

(10) ▌Ņemot vērā minēto mērķi, Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) apvienotās komitejas 

ietvaros trijām EUI būtu jāapmainās ar informāciju par praktiskiem jautājumiem, 

kas var rasties attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu. To darot, būtu arī jāprasa un pēc 

iespējas jāņem vērā tirgus dalībnieku viedokļi. Šo diskusiju iznākums būtu jāpublisko 

EVTI tīmekļa vietnē, lai palīdzētu iniciatoriem, sponsoriem, vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotām sabiedrībām (SSPE) un ieguldītājiem izvērtēt VPS 

vērtspapīrošanas darījumus pirms emisijas vai ieguldīšanas šādās pozīcijās. ▌ 

(11) Ieguldījumi vērtspapīrošanā vai ar to saistītie riska darījumi pakļaus ieguldītāju ar 

pamatā esošajiem aizdevumiem vai riska darījumiem saistītajam kredītriskam, turklāt 

vērtspapīrošanas darījumu strukturēšanas process varētu radīt arī citus riskus, 

piemēram, pārstāvības riskus, modeļa risku, juridisko un operacionālo risku, darījuma 

partnera risku, darījuma apkalpošanas risku, likviditātes risku, koncentrācijas risku un 

citus operacionāla rakstura riskus. Tādēļ ir svarīgi, lai institucionāliem ieguldītājiem, 

tostarp aktīvu pārvaldītājiem, tiktu noteiktas samērīgas uzticamības pārbaudes 

prasības, kas nodrošinātu, ka tie pienācīgi izvērtē visu vērtspapīrošanas darījumu veidu 

radītos riskus, no kā labumu gūtu galaieguldītāji. Uzticamības pārbaude tādējādi var 

arī palielināt uzticēšanos tirgum un starp atsevišķiem iniciatoriem, sponsoriem un 

ieguldītājiem. Ir nepieciešams, lai ieguldītāji veic uzticamības pārbaudi arī attiecībā uz 

VPS vērtspapīrošanas darījumiem. Tie var iegūt vērtspapīrošanas darījuma pušu 

                                                 
5 Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/63, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 

17.1.2015., 1. lpp.). 
6 Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 

pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.). 
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atklāto informāciju, jo īpaši VPS paziņojumu un šajā sakarā atklāto ar to saistīto 

informāciju, kurai būtu jāsniedz ieguldītājiem visa nepieciešamā informācija par to, kā 

tiek ievēroti VPS kritēriji. Institucionālajiem ieguldītājiem būtu jāspēj pienācīgi 

paļauties uz VPS paziņojumu un uz iniciatora, sponsora un SSPE atklāto informāciju 

par to, vai vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām. 

(12) Ir ļoti svarīgi, lai tiktu saskaņotas iniciatoru, sponsoru, vērtspapīrošanā iesaistīto 

sākotnējo aizdevēju un ieguldītāju intereses. Lai to panāktu, iniciatoram, sponsoram 

vai sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas pamatā 

esošajos riska darījumos — 5 % līdz 10 % apmērā atkarībā no paturēšanas veida. 

Turklāt vērtspapīroto riska darījumu sniegumam nevajadzētu būtiski atšķirties no 

nevērtspapīroto riska darījumu snieguma. Tādēļ ir svarīgi, lai iniciatori vai sponsori 

saglabātu būtisku neto ekonomisko pakļautību attiecīgajiem pamatā esošo aktīvu 

riskiem. Eiropas Banku iestādei (EBI), ņemot vērā ESRK ziņojumu un izmantojot 

regulatīvu tehnisko standartu projektus, ik pēc diviem gadiem būtu jāpārskata riska 

paturēšanas likme robežās no 5 % līdz 20 % attiecībā uz visu vērtspapīrošanas tirgu 

kopumā vai uz atsevišķiem tā segmentiem. Vispārīgākā nozīmē vērtspapīrošanas 

darījumus nevajadzētu strukturēt tā, lai izvairītos no paturēšanas prasības 

piemērošanas. Šī prasība būtu jāpiemēro visās situācijās, kad ir runa ir par 

vērtspapīrošanas ekonomisko būtību neatkarīgi no tā, kādas juridiskas struktūras vai 

instrumenti tiek izmantoti. Nav nepieciešams paturēšanas prasību piemērot vairākkārt. 

Attiecībā uz jebkuru vērtspapīrošanu pietiek ar to, ka šo prasību piemēro tikai 

iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam aizdevējam. Līdzīgi, ja vērtspapīrošanas 

darījumi kā pamatā esošos riska darījumus ietver citas vērtspapīrošanas pozīcijas, 

paturēšanas prasība būtu jāpiemēro tikai vērtspapīrošanai, uz kuru attiecas ieguldījumi. 

VPS paziņojums norāda ieguldītājiem, ka iniciatori patur būtisku neto ekonomisko 

pakļautību pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu jāparedz atsevišķi izņēmumi attiecībā uz 

gadījumiem, kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem pilnībā, bez nosacījuma un 

neatsaucami sniedz garantiju publiskas iestādes. Ja, izmantojot publiskā sektora 

līdzekļus, tiek sniegts atbalsts garantijas vai citādā veidā, neviens šīs regulas 

noteikums neskar valsts atbalsta noteikumus. 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības pārbaudi un līdz ar to veikt uz informāciju balstītu 

izvērtējumu par konkrēta vērtspapīrošanas instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai tiem ir pieejama informācijai par minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz spēkā 

esošo tiesību aktu kopumu, ir svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras ietvaros 

ieguldītājiem būtu pieejama visa attiecīgā informācija visā darījumu pastāvēšanas 

laikā, kā arī samazināt iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas pienākumus un 

atvieglot ieguldītājiem nepārtrauktu, vieglu un bezmaksas piekļuvi uzticamai 

informācijai par vērtspapīrošanas darījumiem. Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

būtu arī jāpublicē informācija par vērtspapīrošanas ilgtspēju ilgtermiņā, par to, kā 

tie veicina ANO klimata konferencē (COP 21) panāktās vienošanās īstenošanu un 

par to, kā tiek ņemti vērā ANO atbildīgas ieguldīšanas principos minētie vides, 

sociālie un pārvaldības faktori. Lai palielinātu tirgus pārredzamību, būtu jāizveido 

satvars datu repozitorijiem nolūkā apkopot attiecīgos ziņojumus, galvenokārt par 

vērtspapīrošanā izmantotajiem pamatā esošajiem riska darījumiem. Atļauja šādu 

datu repozitoriju izveidei būtu jāpiešķir EVTI, kurai tie arī būtu jāuzrauga; turklāt 

šiem datu repozitorijiem būtu jāatbilst stingrām prasībām. Precizējot informāciju 

par šādiem ziņojumiem, EVTI būtu jāņem vērā tas, ka informācijai, ko tiek prasīts 
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iesniegt šādiem repozitorijiem, būtu jābalstās uz pastāvošajām šādas informācijas 

atklāšanas veidlapām. 

(13a) Ar šo regulu noteiktajiem un pastiprinātajiem vērtspapīrošanas darījumu dalībnieku 

pienākumiem publicēt attiecīgo informāciju nevajadzētu liegt veikt nepubliskus 

vērtspapīrošanas darījumus, kurā vērtspapīrošanas iniciatori, sponsori un SSPE 

dara pieejamus vismaz visus pamatā esošos dokumentus, kas ir svarīgi attiecīgā 

darījuma izprašanai, kā arī pietiekamā apmērā informē ieguldītājus. 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE ieguldītāja ziņojumā būtu jādara pieejami visi 

būtiski svarīgie dati par pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitāti un sniegumu, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem pamatā esošo riska darījumu portfelī ļauj skaidri noteikt 

pamatā esošo aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību nepildīšanu, parādu 

pārstrukturēšanu, parādu dzēšanu, atturēšanos no parāda piedzīšanas, atpirkšanu, 

maksājuma saistību izpildes termiņa atlikšanu, zaudējumus, norakstīšanu, atgūšanu un 

citus aizsardzības pasākumus aktīvu snieguma nodrošināšanai. Ieguldītāja pārskatā 

būtu jādara pieejami arī dati par pamatā esošo riska darījumu un vērtspapīrošanas 

emisijas saistību radītajām naudas plūsmām, tostarp atsevišķi atklājot ienākumus no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to saistītās naudas izmaksas, tas ir, grafikā paredzēto 

pamatsummu un procentu maksājumus, pirms termiņa atmaksāto pamatsummu, laikā 

nesamaksātos procentu maksājumus un maksas un jebkādus datus par jebkādu 

robežvērtību pārkāpšanu, kas izraisījusi izmaiņas maksājumu veikšanas prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī datus par katram ieguldījumu laidienam pieejamo 

kredītprofila uzlabošanās apmēru un veidu. Lai gan vienkāršas, pārredzamas un 

standartizētas vērtspapīrošanas darījumiem iepriekš ir bijuši labi rezultāti, visus VPS 

prasību ievērošana nenozīmē, ka vērtspapīrošanas pozīcijai nepiemīt risks, un tā neko 

neliecina par vērtspapīrošanas pamatā esošo aktīvu kredītkvalitāti. Drīzāk būtu 

jāpieņem, ka tā liecina par to, ka piesardzīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj izvērtēt ar 

vērtspapīrošanu saistītos riskus. Vajadzētu būt divu veidu VPS prasībām: vienas 

attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīrošanas darījumiem un otras attiecībā uz īstermiņa 

vērtspapīrošanas darījumiem (ABKV), kuriem lielā mērā būtu jāpiemēro līdzīgas 

prasības ar īpašām korekcijām, lai atspoguļotu šo divu tirgus segmentu strukturālās 

iezīmes. Šo tirgu darbība atšķiras, jo ABKV programmas balstās uz virkni ABKV 

darījumu, kas ir īstermiņa riska darījumi, kuri termiņa beigās ir jāaizstāj. Turklāt VPS 

kritērijiem būtu arī jāatspoguļo tā sponsora konkrētā loma, kurš sniedz likviditātes 

atbalstu ABKV emitentiem. Tā kā pastāv risks, ka likviditāte var koncetrēties 

sponsorējošās bankas līmenī, tas varētu palielināt sistēmisko risku. Tādeļ šajā 

regulā ir noteikta prasība regulāri veikt to finanšu iestāžu spriedzes testus, kuras 

atbalsta ABKV programmu. 

(15) Šis priekšlikums par VPS ļauj atzīt tikai t. s. īstas pārdošanas vērtspapīrošanas 

darījumus. Īstas pārdošanas vērtspapīrošanā īpašumtiesības uz pamatā esošajiem riska 

darījumiem tiek nodotas vai faktiski piešķirtas emitētājvienībai, kas ir īpašam nolūkam 

dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu (SSPE). Pārdevēja maksātnespējas 

gadījumā pamatā esošo riska darījumu nodošanai SSPE nevajadzētu piemērot stingrus 

atgūšanas noteikumus. Šādi strikti atgūšanas noteikumi cita starpā ietver noteikumus, 

saskaņā ar kuriem pārdevēja likvidators pamatā esošo riska darījumu pārdošanu var 

atzīt par spēkā neesošu, pamatojoties tikai uz to, ka tā tika noslēgta konkrētā 

laikposmā pirms pārdevēja pasludināšanas par maksātnespējīgu, vai noteikumus, 
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saskaņā ar kuriem SSPE var novērst šādu atzīšanu par spēkā neesošu tikai tad, ja tā var 

pierādīt, ka pārdošanas brīdī tā nezināja par pārdevēja maksātnespēju. 

(16) Vērtspapīrošanas darījumu, kas nav īsta pārdošana, pamatā esošie riska darījumi netiek 

nodoti šādai emitējošai vienībai — ar pamatā esošajiem riska darījumiem saistītais 

kredītrisks tiek nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta līgumu vai garantijas. Tas 

rada papildu darījuma partnera kredītrisku un potenciālu sarežģītību, jo īpaši attiecībā 

uz atvasinātā instrumenta līguma saturu. Minēto iemeslu dēļ VPS kritēriji neļauj veikt 

sintētisku vērtspapīrošanu. 

Būtu jāatzīst progress, ko EBI panākusi savā 2015. gada decembra ziņojumā, kurā 

norādīts iespējamais sintētiskajai vērtspapīrošanai piemērojamo VPS kritēriju 

kopums. Tiklīdz EBI ir skaidri noteikusi konkrēti bilances sintētiskās 

vērtspapīrošanas darījumiem piemērojamo VPS kritēriju kopumu un lai veicinātu 

reālās ekonomikas finansēšanu un jo īpaši to MVU finansēšanu, kuri no šādiem 

vērtspapīrošanas darījumiem gūst vislielāko labumu, Komisija tiek pilnvarota 

sagatavot ziņojuma projektu un attiecīgā gadījumā likumdošanas priekšlikumu, lai 

paplašinātu VPS satvaru, tajā iekļaujot arī šādus vērtspapīrošanas darījumus, 

savukārt šādas pilnvaras Komisijai netiek sniegtas attiecībā uz arbitrāžas sintētiskās 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

(17) Pamatā esošajiem riska darījumiem, kurus pārdevējs ir nodevis SSPE, būtu jāatbilst 

iepriekš skaidri noteiktiem atbilstības kritērijiem, kas neļauj brīvi veikt šo riska 

darījumu portfeļa aktīvu pārvaldību. Tādu riska darījumu aizstāšanu, ar kuriem netiek 

ievēroti apliecinājumi un apņemšanās, principā nevajadzētu uzskatīt par aktīvu 

portfeļa pārvaldību. 

(18) Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji veic pamatīgu uzticamības pārbaudi un lai atvieglotu 

pamatā esošo aktīvu risku izvērtēšanu, ir svarīgi, lai vērtspapīrošanas darījumi tiktu 

nodrošināti ar aktīvu veidu ziņā viendabīgiem riska darījumu portfeļiem. EVTI tiek 

pilnvarota izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektus, lai sīkāk paskaidrotu 

viendabīguma kritērijus saistībā ar vienkāršības prasībām. 

(19) Ir ļoti svarīgi nepieļaut, ka atkal tīrā veidā tiek izmantots modelis “iniciēt, lai 

izplatītu”. Šādos gadījumos aizdevēji piešķir kredītus, izmantojot nepietiekami 

izstrādātu un vāju sākotnējās izvietošanas politiku, jo tie jau iepriekš zina, ka saistītie 

riski galu galā tiks pārdoti trešām personām. Tādējādi vērtspapīrojamie riska darījumi 

būtu jāiniciē iniciatora vai sākotnējā aizdevēja parastās darījumdarbības ietvaros 

saskaņā ar sākotnējās izvietošanas standartiem, kam nevajadzētu būt mazāk stingriem 

par standartiem, kurus iniciators vai sākotnējais aizdevējs piemēro, lai iniciētu līdzīgus 

riska darījumus, kas nav vērtspapīroti. Būtiskas izmaiņas sākotnējās izvietošanas 

standartos būtu pilnībā jāatklāj potenciālajiem ieguldītājiem. Iniciatoriem vai 

sākotnējiem aizdevējiem būtu vajadzīga pietiekama pieredze vērtspapīrotiem riska 

darījumiem līdzīgu riska darījumu iniciēšanā. Tādu vērtspapīrošanas darījumu 

gadījumā, kad pamatā esošie riska darījumi ir aizdevumi mājokļa iegādei, aizdevumu 

portfelī nevajadzētu iekļaut aizdevumus, kas tika tirgoti un sākotnēji izvietoti ar 

pieņēmumu, ka aizdevuma saņemšanas pieteikuma iesniedzējam vai attiecīgā 

gadījumā starpniekiem tika darīts zināms, ka aizdevējs sniegto informāciju varētu 

nebūt pārbaudījis. Arī aizņēmēja kredītspējas izvērtējumam attiecīgā gadījumā būtu 

jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīvā 2014/17/ES vai Direktīvā 2008/48/EK, vai līdzvērtīgām prasībām trešās 

valstīs. 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE vēlas savu vērtspapīrošanas darījumu vajadzībām 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes un 

EVTI, ka attiecīgā vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tā būtu 

jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā informatīvos nolūkos dara pieejamu savā tīmekļa 

vietnē. Vērtspapīrošanas darījumu emisijas iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā nenozīmē, ka EVTI vai cita kompetenta iestāde ir 

apliecinājusi, ka šāda vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām. Par atbilstību VPS 

prasībām joprojām ir atbildīgi tikai iniciatori, sponsori un SSPE. Tas nodrošinās, ka 

iniciatori, sponsori un SSPE uzņemas atbildību par savu apgalvojumu, ka attiecīgā 

vērtspapīrošana ir VPS un ka tirgus ir pārredzams. 

(21) Ja vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS prasībām, iniciatoram, sponsoram un SSPE 

būtu nekavējoties par to jāinformē EVTI. Turklāt, ja kompetentā iestāde ir piemērojusi 

administratīvas sankcijas vai korektīvus pasākumus attiecībā uz vērtspapīrošanu, kas 

tika paziņota kā VPS, šai kompetentajai iestādei būtu nekavējoties jāinformē EVTI par 

savu norādi paziņoto VPS darījumu sarakstā, tādējādi ļaujot ieguldītājiem saņemt 

informāciju par šādām sankcijām un par VPS paziņojumu uzticamību. Tādēļ 

iniciatoru, sponsoru un SSPE interesēs ir sniegt labi pārdomātus paziņojumus, jo 

pretējā gadījumā var ciest to reputācija. 

(22) Ieguldītājiem būtu jāveic pašiem sava uzticamības pārbaude attiecībā uz ieguldījumu 

samērīgumu ar saistītajiem riskiem, taču tiem būtu jāspēj paļauties uz VPS 

paziņojumiem un iniciatoru, sponsoru un SSPE sniegto informāciju par atbilstību VPS 

prasībām. 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, sponsoriem un SSPE var būt noderīga trešo personu 

iesaistīšana vērtspapīrošanas atbilstības VPS prasībām pārbaudē, un šāda iesaistīšana 

varētu palīdzēt palielināt uzticēšanos VPS vērtspapīrošanas darījumu tirgum. Tomēr ir 

ļoti svarīgi, lai ieguldītāji veiktu paši savu izvērtējumu un uzņemtos atbildību par 

saviem ieguldīšanas lēmumiem, nevis mehāniski paļautos uz šādām trešām personām. 

(24) Dalībvalstīm būtu jāizraugās kompetentās iestādes un jānodrošina tām nepieciešamās 

uzraudzības, izmeklēšanas un sankcionēšanas pilnvaras. Administratīvās sankcijas un 

novēršanas pasākumi principā būtu jāpublicē. Tā kā ieguldītāji, iniciatori, sponsori, 

sākotnējie aizdevēji un SSPE var veikt uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs un tos var 

uzraudzīt dažādas nozares kompetentās iestādes, būtu jānodrošina cieša sadarbība 

starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm, tostarp ar Eiropas Centrālo banku (ECB) 

saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/20137 un ar EUI, veicot savstarpēju 

informācijas apmaiņu un sniedzot palīdzību uzraudzības darbībās. 

(25) Kompetentajām iestādēm būtu cieši jākoordinē sava uzraudzības darbība un 

jānodrošina lēmumu konsekvence, jo īpaši šīs regulas pārkāpumu gadījumā. Ja šāds 

pārkāpums attiecas uz nepareizu vai maldinošu paziņojumu, kompetentajai iestādei, 

kas konstatējusi šo pārkāpumu, būtu jāinformē arī EUI un attiecīgo dalībvalstu 

kompetentās iestādes. Būtu jāparedz, ka EVTI un attiecīgā gadījumā Eiropas 

                                                 
7 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus 

uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 

29.10.2013., 263. lpp.). 
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uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja var izmantot savas saistošās starpniecības 

pilnvaras. 

(25a) Lai varētu piemērot sankcijas vai periodiskus soda naudas maksājumus, Komisijai 

būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu/grozīšanu, paredzot 

procedūras noteikumus par naudas soda vai periodisku soda naudas maksājumu 

piemērošanu, kā arī nosakot maksas veidus, par ko tā pienākas, un tās apmēru. 

Lai ievērotu VPS vērtspapīrošanas iniciatoriem, sponsoriem un ieguldītājiem 

noteikto prasību veikt uzņēmējdarbību Savienībā un ņemot vērā to satvaru 

potenciālo attīstību trešās valstīs, kuri balstās uz BCBS un IOSCO kritērijiem 

vienkāršu, pārredzamu un salīdzināmu vērtspapīrošanas darījumu noteikšanai, 

Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot trešo 

valstu juridisko, uzraudzības un īstenošanas nodrošināšanas pasākumu līdzvērtību 

Savienības VPS satvaram. 

Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija sagatavošanas darba laikā rīkotu atbilstošu 

apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētā apspriešanās notiktu saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu. Īpaši svarīgi ir nodrošināt arī vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto 

aktu sagatavošanā, to, lai Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus 

saņemtu vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un to, lai šiem ekspertiem sistemātiski 

tiktu nodrošināta piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm par deleģēto aktu 

sagatavošanu. 

(26) Šī regula veicina vairāku pamatelementu saskaņošanu vērtspapīrošanas tirgū, neskarot 

vairāku procesu un prakses veidu turpmāku tirgus virzītu papildu saskaņošanu 

vērtspapīrošanas tirgos. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tirgus dalībnieki un to profesionālās 

apvienības turpinātu darbu pie tirgus prakses turpmākas standartizēšanas un jo īpaši 

pie vērtspapīrošanas darījumu dokumentācijas standartizēšanas. Komisija rūpīgi 

uzraudzīs un ziņos par tirgus dalībnieku īstenotajiem centieniem standartizācijas jomā. 

(27) Atbilstoši tiek grozīta PVKIU direktīva, direktīva “Maksātspēja II”, Kredītreitingu 

aģentūru regula, Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) direktīva un 

Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru, lai nodrošinātu ES tiesiskā regulējuma 

saskaņotību ar šo regulu attiecībā uz noteikumiem par vērtspapīrošanu, kuras 

galvenais mērķis ir iekšējā tirgus izveide un darbība, jo īpaši, nodrošinot visiem 

institucionālajiem ieguldītājiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū. 

(28) Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījumiem ārpusbiržas (OTC) atvasināto 

instrumentu līgumiem, kurus noslēgušas vērtspapīrošanas nolūkam speciāli izveidotas 

sabiedrības, nebūtu jāpiemēro tīrvērtes pienākums ar nosacījumu, ka ir izpildīti 

konkrēti nosacījumi. Tas tādēļ, ka vērtspapīrošanas shēma paredz, ka darījuma 

partneris ārpusbiržas atvasinātajos līgumos, kas noslēgti ar vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotām sabiedrībām, ir nodrošinātais kreditors, kuram parasti ir paredzēta 

pienācīga aizsardzība pret darījuma partnera kredītrisku. Attiecībā uz atvasinātajiem 

instrumentiem, kuriem neveic centralizētu tīrvērti, nepieciešamā nodrošinājuma 

līmeņa noteikšanā būtu jāņem vērā arī vērtspapīrošanas kārtības specifisko struktūru 

un tajā jau paredzēto aizsardzību. 
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(29) Nodrošinātās obligācijas un vērtspapīrošanas darījumi zināmā mērā ir savstarpēji 

aizvietojami. Tādēļ, lai nepieļautu iespējamu izkropļošanu vai arbitrāžu starp 

vērtspapīrošanas darījumu un nodrošināto obligāciju izmantošanu, kuru varētu izraisīt 

atšķirīga režīma piemērošana ārpusbiržas atvasinātajiem līgumiem, ko noslēgušas 

nodrošināto obligāciju sabiedrības vai SSPE, būtu jāgroza arī Regula (ES) 

Nr. 648/2012, lai nodrošinātu obligāciju sabiedrības atbrīvotu no tīrvērtes pienākuma 

un lai nodrošinātu, ka nodrošināto obligāciju sabiedrībām piemēro tādas pašas 

divpusējās maržas. 

(30) Lai precizētu riska paturēšanas prasību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tādu 

regulatīvu tehnisko standartu pieņemšanu, ar kuriem nosaka riska paturēšanas 

noteikumus, paturēšanas apmēra noteikšanu, atsevišķus aizliegumus attiecībā uz 

paturēto risku, paturēšanu konsolidētā izteiksmē un atbrīvojumu attiecībā uz 

atsevišķiem darījumiem. Ņemot vērā EBI ekspertu zināšanas deleģēto aktu 

formulēšanā, Komisijai šīs zināšanas būtu jāizmanto deleģēto aktu sagatavošanā. EBI 

būtu intensīvi jāapspriežas ar abām pārējām Eiropas uzraudzības iestādēm. 

(31) Lai ieguldītājiem atvieglotu pastāvīgu, vienkāršu un bezmaksas piekļuvi uzticamai 

informācijai par vērtspapīrošanas darījumiem, tādas pašas pilnvaras pieņemt aktus 

Komisijai būtu jādeleģē attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem attiecībā uz 

salīdzināmu informāciju par pamatā esošajiem riska darījumiem un regulāriem 

ieguldītāju pārskatiem, kā arī attiecībā uz prasībām, kuras jāievēro attiecībā uz tīmekļa 

vietni, kurā tiek sniegta informācija vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem. Ņemot vērā 

EVTI ekspertu zināšanas deleģēto aktu formulēšanā, Komisijai šīs zināšanas būtu 

jāizmanto deleģēto aktu sagatavošanā. EVTI būtu intensīvi jāapspriežas ar abām 

pārējām Eiropas uzraudzības iestādēm. 

(32) Lai minēto procesu atvieglotu ieguldītājiem, iniciatoriem, sponsoriem un SSPE, tādas 

pašas pilnvaras pieņemt aktus Komisijai būtu jādeleģē attiecībā uz regulatīviem 

tehniskajiem standartiem attiecībā uz VPS paziņojumu veidlapu, kas ieguldītājiem un 

kompetentajām iestādēm sniegs pietiekamu informāciju, lai tie varētu izvērtēt 

atbilstību VPS prasībām. Ņemot vērā EVTI ekspertu zināšanas deleģēto aktu 

formulēšanā, Komisijai šīs zināšanas būtu jāizmanto deleģēto aktu sagatavošanā. 

EVTI būtu intensīvi jāapspriežas ar abām pārējām Eiropas uzraudzības iestādēm. 

(33) Lai precizētu noteikumus par kompetento iestāžu sadarbības un informācijas apmaiņas 

pienākumu, tādas pašas pilnvaras pieņemt aktus Komisijai būtu jādeleģē attiecībā uz 

regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem nosaka savstarpēji sniedzamo 

informāciju un ziņošanas pienākuma saturu un tvērumu. Ņemot vērā EVTI ekspertu 

zināšanas deleģēto aktu formulēšanā, Komisijai šīs zināšanas būtu jāizmanto deleģēto 

aktu sagatavošanā. EVTI būtu intensīvi jāapspriežas ar abām pārējām Eiropas 

uzraudzības iestādēm. 

(34) Komisijai deleģēto aktu sagatavošanā un izstrādē būtu jānodrošina vienlaicīga, 

savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

(35) Tā kā šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalsts līmenī, jo 

vērtspapīrošanas tirgi darbojas pasaules mērogā un iekšējā tirgū būtu jānodrošina 

vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem vērtspapīrošanā iesaistītajiem 

institucionālajiem ieguldītājiem un sabiedrībām, tomēr, ņemot vērā to mērogu un 



 

RR\1113061LV.docx 15/75 PE583.961v02-00 

 LV 

ietekmi, to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā ir paredzēti 

tikai tie pasākumi, kas ir nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai. 

(36) Šī regula būtu jāpiemēro vērtspapīrošanas darījumiem, kuru vērtspapīri tiek emitēti 

dienā, kad stājas spēkā šī regula, vai pēc tam. 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas spēkā šī regula, 

iniciatori, sponsori un SSPE var izmantot apzīmējumu “VPS” ar nosacījumu, ka 

vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām — attiecībā uz atsevišķām prasībām 

paziņošanas brīdī un attiecībā uz citām prasībām iniciēšanas brīdī. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE būtu jāspēj iesniegt EVTI VPS paziņojumu saskaņā 

ar šīs regulas 14. panta 1. punktu. Jebkādas vērtspapīrošanā vēlāk veiktas izmaiņas 

būtu jāpieņem ar nosacījumu, ka vērtspapīrošana joprojām atbilst visām 

piemērojamām VPS prasībām. 

(38) Uzticamības pārbaudes prasības, kas saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem 

tiek piemērotas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, būtu jāturpina piemērot 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuri emitēti kopš 2011. gada 1. janvāra, un 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuri emitēti pirms minētā datuma, tostarp gadījumos, 

kad pamatā esošie riska darījumi ir tikuši papildināti vai aizstāti pēc 2014. gada 

31. decembra. Līdz brīdim, kad saskaņā ar šo regulu sāk piemērot regulatīvos 

tehniskos standartus attiecībā uz riska paturēšanu, būtu jāturpina piemērot Komisijas 

Deleģētās regulas (ES) Nr. 625/2014 attiecīgos pantus, kas precizē riska paturēšanas 

prasības Regulas (ES) Nr. 2013/575 4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā 

definētajām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Juridiskās noteiktības 

labad kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, apdrošināšanas 

sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīcijām, kas pastāv kopš šīs regulas 

stāšanās spēkā, būtu jāturpina piemērot attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. pantu 

un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 625/2014 1., 2. un 3. nodaļu un 22. pantu, 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/35 254. un 255. pantu un Komisijas 

Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 51. pantu. Lai nodrošinātu, ka līdz brīdim, kad 

sāk piemērot regulatīvos tehniskos standartus, kas Komisijai ir jāpieņem saskaņā ar šo 

regulu, iniciatori, sponsori un SSPE ievēro tiem noteiktās pārredzamības prasības, 

Deleģētās regulas 2015/3/ES I līdz VIII pielikumā izklāstīto informāciju dara pieejamu 

šīs regulas 5. panta 4. punktā minētajā tīmekļa vietnē, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. nodaļa 

Vispārīgi noteikumi 

1. pants 

Priekšmets un tvērums 

1. Ar šo regulu nosaka vispārēju satvaru vērtspapīrošanai. Ar to definē vērtspapīrošanu 

un nosaka uzticamības pārbaudes, riska paturēšanas un pārredzamības prasības 

vērtspapīrošanas darījumos iesaistītām personām▌. Tā arī nodrošina satvaru 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai (VPS) vērtspapīrošanai. 
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2. Šo regulu piemēro institucionāliem ieguldītājiem ▌, iniciatoriem, sākotnējiem 

aizdevējiem, sponsoriem un īpašam nolūkam izveidotām sabiedrībām, kas veic 

vērtspapīrošanu. 

2. pants 

Definīcijas 

Šīs regulas piemērošanas nolūkā izmanto šādas definīcijas: 

(1) “vērtspapīrošana” ir darījums vai shēma, kurā ar riska darījumu vai riska darījumu 

portfeli saistītais kredītrisks tiek sadalīts vairākās daļās un kuram piemīt šādas divas 

iezīmes: 

(a) darījuma vai shēmas ietvaros maksājumi ir atkarīgi no riska darījumu vai riska 

darījumu portfeļa rezultatīvajiem radītājiem; 

(b) daļu subordinācija nosaka zaudējumu sadali darījuma vai shēmas pastāvēšanas 

laikā; 

(2) “īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu” jeb “SSPE” ir 

korporācija, trasta sabiedrība vai cita juridiska persona, kura nav iniciators vai 

sponsors, kura ir dibināta, lai veiktu vienu vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus, 

kuras darbība aprobežojas ar to, kas ir nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai, 

kuras struktūra ir paredzēta, lai SSPE pienākumus nošķirtu no iniciatora 

pienākumiem, un kurā līdzdalības daļu turētājiem ir tiesības šīs līdzdalības daļas 

ieķīlāt vai apmainīties ar tām bez ierobežojuma; 

(3) “iniciators” ir vienība, kas: 

(a) pati vai ar saistītu vienību starpniecību tieši vai netieši bija iesaistīta sākotnējā 

līgumā, kurš debitoram vai potenciālajam debitoram radīja attiecīgi saistības 

vai potenciālas saistības, no kurām izriet riska darījumi, kas tiek vērtspapīroti, 

vai 

(b) savā vārdā pērk trešās personas riska darījumus un pēc tam tos vērtspapīro; 

(4) “atkārtota vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kurā vismaz viens no pamatā 

esošajiem riska darījumiem ir vērtspapīrošanas pozīcija; 

(5) “sponsors” ir Regulas (ES) Nr. 2013/575 4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā 

definēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nav iniciators un kas 

izveido un pārvalda uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru programmu vai citu 

vērtspapīrošanas darījumu vai shēmu, kurā riska darījumi tiek pirkti no trešo personu 

vienībām; 

(6) “laidiens” ir līgumiski noteikts ar riska darījumu vai riska darījumu portfeli saistīta 

kredītriska segments, ja pozīcija šajā segmentā rada kredīta zaudēšanas risku, kas ir 

lielāks vai mazāks nekā tikpat lielai pozīcijai citā segmentā, neņemot vērā 

kredītaizsardzību, ko šā segmenta vai citu segmentu pozīcijas turētājam tieši 

nodrošina trešās personas; 

(7) “uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru (ABKV) programma” jeb “ABKV 

programma” ir vērtspapīrošanas darījumu programma, kuras ietvaros vērtspapīri tiek 

emitēti galvenokārt uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru veidā, kuru 

sākotnējais termiņš nepārsniedz vienu gadu; 
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(8) “uz aktīviem balstītu komerciālo vērtspapīru (ABKV) darījums” jeb “ABKV 

darījums” ir vērtspapīrošana ABKV programmas ietvaros; 

(9) “tradicionālā vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kas ietver vērtspapīrojamo riska 

darījumu ekonomisko nodošanu. Līdz ar šo vērtspapīrošanu institūcija iniciatore 

īpašumtiesības uz vērtspapīrotajiem riska darījumiem nodod SSPE vai arī tas nodod 

ar SSPE pakārtotu līdzdalību. Emitētie vērtspapīri nav institūcijas iniciatores 

maksājuma saistības; 

(10) “sintētiskā vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kuras ietvaros risks tiek nodots, 

izmantojot kredīta atvasinātos instrumentus vai garantijas, un vērtspapīrotie riska 

darījumi paliek iniciatoriestādes riska darījumi; 

(11) “ieguldītājs” ir persona, kas tur vērtspapīrošanas pozīciju; 

(12) “institucionāls ieguldītājs” ir jebkura no šādām institūcijām: 

(i) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (Maksātspēja II) 

13. panta 1. punktā definēta apdrošināšanas sabiedrība; 

(ii) Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4. punktā definēta pārapdrošināšanas 

sabiedrība; 

(iii) papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (PKUI), kas ietilpst Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/41/EK 2. panta piemērošanas jomā 

▌, ja vien dalībvalsts nav izvēlējusies saskaņā ar minētās direktīvas 5. pantu šai 

institūcijai nepiemērot minēto direktīvu kopumā vai kādu tās daļu; 

(iv) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā definēts alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldnieks (AIFP); 

(v) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma (PVKIU) 

pārvaldības sabiedrība, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2009/65/EK8 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā; 

(vi) iekšēji pārvaldīts PVKIU, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir 

izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, un kas savai pārvaldībai 

nav izraudzījies pārvaldības sabiedrību, kurai ir izsniegta atļauja saskaņā ar 

minēto direktīvu; 

(vii) Eiropas Parlamenta un Padomes ... Regulā .../... par naudas tirgus fondiem 

(NTF) definēts naudas tirgus fonds (NTF); 

(viii) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) un 2) apakšpunktā definēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība; 

(ix) daudzpusēja attīstības banka Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 

2. punkta nozīmē, starptautiska organizācija vai veicinātājvienība; 

(13) “parādus apkalpojoša sabiedrība” ir Regulas Nr. 2013/575/ES 142. panta 1. punkta 

8) apakšpunktā definēta sabiedrība; 

                                                 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un 

administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem 

(PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.). 
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(14) “likviditātes mehānisms” ir vērtspapīrošanas pozīcija, kas izriet no līguma par 

finansējuma sniegšanu, lai ieguldītājiem nodrošinātu savlaicīgas naudas plūsmas; 

(15) “atjaunojams riska darījums” ir riska darījums, kurā ir pieļaujams, ka klienta 

neatmaksātais atlikums svārstās līdz līgumā noteiktai robežai, pamatojoties uz tā 

lēmumu par aizņemšanos un atmaksu; 

(16) “atjaunojama vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kuras gadījumā atjaunojas pati 

vērtspapīrošanas struktūra, riska darījumu portfelim pievienojot jaunus riska 

darījumus vai no tā izņemot riska darījumus neatkarīgi no tā, vai riska darījumi 

atjaunoja vai ne; 

(17) “priekšlaicīgas amortizācijas noteikums” ir līguma noteikums par atjaunojamu riska 

darījumu vērtspapīrošanu vai atjaunojamu vērtspapīrošanu, kas paredz, ka, iestājoties 

konkrētiem gadījumiem, ieguldītāju pozīcijas tiek atpirktas pirms emitēto vērtspapīru 

sākotnēji noteiktā termiņa beigām; 

(18) “pirmais zaudējumu laidiens” ir visvairāk subordinētais vērtspapīrošanas laidiens, 

kas ir pirmais laidiens, kuram jācieš vērtspapīroto riska darījumu radītie zaudējumi 

un kurš līdz ar to nodrošina aizsardzību otrajam zaudējumu laidienam un attiecīgā 

gadījumā augstākas kārtas laidieniem; 

(18a) “vērtspapīrošanas pozīcija” ir saistību uzņemšanas pakāpe vērtspapīrošanas 

darījumā; 

(18b) “sākotnējais aizdevējs” ir vienība, kas vai nu pati, vai ar saistītu vienību 

starpniecību ir noslēgusi sākotnējo līgumu, kurš debitoram vai potenciālajam 

debitoram rada pienākumus vai potenciālus pienākumus, kas kalpo par iemeslu 

attiecīgā riska darījuma vērtspapīrošanai; 

(18c) “bilances sintētiskā vērtspapīrošana” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 242. panta 

11. punktā definēta vērtspapīrošana, kuras gadījumā institūcija iniciatore ir 

kredītiestāde vai ar kredītiestādi saistīta institūcija, vērtspapīrotie riska darījumi ir 

daļa no institūcijas iniciatores vai ar to saistītas institūcijas bankas portfeļa un 

pamatā esošie riska darījumi neietver nekādus Direktīvā 2004/39/EK (Finanšu 

instrumentu tirgu direktīvā) definētus pārvedamus vērtspapīrus; 

(18d) “pilnībā atbalstīta ABKV programma” ir ABKV programma, ko tieši un pilnībā 

atbalsta tās sponsors, nodrošinot SSPE likviditātes mehānismu, kurš ietver šādus 

elementus: 

(a) visus ar likviditāti un kredītu saistītos programmas riskus; 

(b) jebkādus vērtspapīroto riska darījumu atgūstamās vērtības būtiskas 

samazināšanās riskus; 

(c) jebkādas citas būtiskas izmaksas ABKV darījumu un ABKV programmu 

līmenī; 

(18e) “nefinanšu korporācija” ir Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 9. punktā definēts 

nefinanšu darījumu partneris; 

(18f) “faktiskais īpašnieks” ir jebkura fiziska persona, kurai faktiski pieder 

Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punktā definēta vienība vai kura kontrolē 

šādu vienību. 
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2.a pants 

Vērtspapīrošanas tirgus dalībnieki 

1. Ieguldītājs vērtspapīrošanā ir institucionāls ieguldītājs, kas nav vērtspapīrošanas 

iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs, vai trešās valsts vai teritorijas 

institūcija, kuras uzraudzības un regulatīvās prasības tiek uzskatītas par 

līdzvērtīgām Savienības prasībām, kas noteiktas saskaņā ar attiecīgi 2. panta 

12. punkta i) līdz ix) apakšpunktos minētajiem aktiem. 

2. Vērtspapīrošanā vismaz iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs ir: 

(a) Direktīvas 2002/87/EK9 2. panta 4. punktā definēta regulētā vienība, 

(b) Direktīvas 2014/17/ES 4. panta 2. punktā definēts kreditors, 

(c) finanšu institūcija, kuras galvenais korporatīvais mērķis ir sniegt finansiālas 

atvieglošanas pakalpojumus, tādus kā aizdevumi, izpirkumnoma, nomas un 

pirkšanas līgumi vai līdzīgi pakalpojumi, kas ietilpst Regulas (ES) Nr. 575/2013 

4. panta 1. punkta 26) apakšpunkta piemērošanas jomā, un kura veic aizdošanas 

darījumdarbību vai finanšu nomas darbību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 

I pielikuma 2. un 3. punktu, vai 

(d) daudzpusēja attīstības banka Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punkta 

nozīmē. 

2.b pants 

Prasības SSPE 

Saskaņā ar šo regulu SSPE neveic uzņēmējdarbību trešā valstī, uz kuru attiecas kāds no 

šādiem faktiem: 

(a) trešā valsts sevi popularizē kā ārzonas finanšu centru vai kā valsti, kurā nav 

nodokļu vai arī tie ir nomināli; 

(b) trešā valstī nenotiek efektīva informācijas apmaiņa ar ārvalstu nodokļu 

iestādēm; 

(c) trešā valsts normatīvie, tiesu iestāžu vai administratīvie noteikumi nav 

pārredzami; 

(d) trešā valsts neprasa nodrošināt būtisku vietējo klātbūtni; 

(e) Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 

terorisma finansēšanas apkarošanai trešo valsti ir iekļāvusi to valstu un 

teritoriju sarakstā, kuras nesadarbojas, vai arī tā ir iekļauta Savienības 

izveidotajā to nodokļu jurisdikciju sarakstā, kuras nesadarbojas; 

(f) trešā valsts nav parakstījusi nekādus nolīgumus ar emitenta, iniciatora vai 

sākotnējā aizdevēja izcelsmes dalībvalsti, lai nodrošinātu, ka trešā valsts 

                                                 
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību 

kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par 

grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 

93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 

11.2.2003., 1. lpp.). 
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pilnībā ievēro ESAO Nodokļu paraugkonvencijas par nodokļu uzlikšanu 

ienākumiem un kapitālu 26. pantā noteiktos standartus, kā arī lai 

nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos, tostarp 

nekādus daudzpusējus nodokļu nolīgumus. 

2. nodaļa 

Visiem vērtspapīrošanas darījumiem piemērojami noteikumi 

3. pants 

Uzticamības pārbaudes prasības institucionāliem ieguldītājiem 

1. Institucionāls ieguldītājs, kurš nav vērtspapīrošanas iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs, pirms tas tiek pakļauts ar vērtspapīrošanas pozīciju saistītam 

riskam, pārbauda, vai: 

(a) gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā definēta kredītiestāde vai ieguldījumu 

brokeru sabiedrība, — iniciators vai sākotnējais aizdevējs ikvienu kredītu, kas 

izraisa pamatā esošos riska darījumus, piešķir, balstoties uz stabiliem un labi 

definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem šādu kredītu apstiprināšanas, 

grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un vai tas ir ieviesis 

efektīvas sistēmas šo kritēriju un procesu piemērošanai. 

 Saskaņā ar šīs regulas 5. pantu iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

institucionālajam ieguldītājam dara zināmu to, ka saskaņā ar šīs regulas 

4. pantu tie vienmēr patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību ▌; 

(b) iniciators, sponsors un SSPE attiecīgā gadījumā ir darījis pieejamu šīs regulas 

5. pantā prasīto informāciju atbilstoši minētajā pantā paredzētajam biežumam 

un nosacījumiem. 

2. Institucionālie ieguldītāji, kuri nav vērtspapīrošanas iniciatori, sponsori vai 

sākotnējie aizdevēji, pirms tie tiek pakļauti ar vērtspapīrošanas pozīciju saistītiem 

riskiem, veic arī uzticamības izvērtējumu, kas ir samērīgs ar saistītajiem riskiem. 

Šajā izvērtējumā ņem vērā vismaz šādus aspektus: 

(a) konkrētās vērtspapīrošanas pozīcijas un tās pamatā esošo riska darījumu riska 

iezīmes; 

(b) visas vērtspapīrošanas strukturālās iezīmes, kas var būtiski ietekmēt 

vērtspapīrošanas pozīcijas rezultatīvos rādītājus, tostarp līgumā noteiktās 

maksājumu prioritātes un ar maksājumiem saistīto izraisītājnotikumu prioritāti, 

kredītkvalitātes uzlabojumus, likviditātes uzlabojumus, ar tirgus vērtību 

saistītos izraisītājnotikumus un konkrētajam darījumam raksturīgās saistību 

nepildīšanas definīcijas; 

(c) attiecībā uz vērtspapīrošanu, par ko paziņots kā par VPS vērtspapīrošanu 

saskaņā ar 14. pantu, — to, vai šī vērtspapīrošana atbilst 7. līdz 10. pantā 

izklāstītajām prasībām, ja attiecīgā vērtspapīrošana nav ABKV 

vērtspapīrošana, vai 11. līdz 14. pantā izklāstītajām prasībām, ja attiecīgā 

vērtspapīrošana ir ABKV vērtspapīrošana. Institucionālie ieguldītāji var 
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pienācīgi paļauties uz 14. panta 1. punktā minēto VPS paziņojumu un uz 

iniciatora, sponsora un SSPE atklāto informāciju par atbilstību VPS prasībām. 

Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, pilnībā atbalstītas ABKV programmas 

gadījumā institucionālie ieguldītāji attiecīgajos komerciālajos vērtspapīros ņem 

vērā ABKV programmas iezīmes un sponsora nodrošināto likviditātes atbalstu. 

3. Institucionālie ieguldītāji, kas nav vērtspapīrošanas iniciatori, sponsori vai 

sākotnējie aizdevēji un kas tiek pakļauti ar vērtspapīrošanas pozīciju saistītam 

riskam, veic vismaz šādas darbības: 

(a) lai pastāvīgi uzraudzītu atbilstību 1. un 2. punkta prasībām un vērtspapīrošanas 

pozīcijas un pamatā esošo riska darījumu rezultatīvos rādītājus, nosaka 

rakstiskas procedūras, kas ir samērīgas ar vērtspapīrošanas pozīcijas riska 

profilu un kas attiecīgā gadījumā ir atbilstošas to tirdzniecības un 

netirdzniecības portfelim. Attiecīgā gadījumā šādas rakstiskas procedūras 

ietver šādu faktoru uzraudzību: riska darījuma veids, to aizdevumu īpatsvars, 

kuru maksājumi nokavēti par vairāk nekā 30, 60 un 90 dienām, saistību 

neizpildes līmenis, pirmstermiņa atmaksas līmenis, aizdevumi, pret kuru 

nodrošinājumu uzsākta piedziņa, līdzekļu atgūšanas līmenis, atpirkšanas 

gadījumi, aizdevumu grozīšanas gadījumi, maksājuma saistību termiņa 

atlikšanas gadījumi, nodrošinājuma veidi un izmantošana un kredītspējas 

izvērtējuma vai citu kredītspēju raksturojošu rādītāju biežuma sadalījums pa 

pamatā esošo riska darījumu veidiem, nozaru un ģeogrāfiskā diversifikācija un 

aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecības biežuma sadalījums pa 

intervāliem, jo tie atvieglo atbilstošas jutīguma analīzes veikšanu; ▌ 

(b) regulāri veic spriedzes testus attiecībā uz naudas plūsmām un nodrošinājuma 

vērtībām, ar ko atbalsta pamatā esošos riska darījumus, kuri ir samērīgi ar 

vērtspapīrošanas pozīcijas riska būtību, mērogu un sarežģītību; izdarot atkāpi, 

pilnībā atbalstītu ABKV darījumu gadījumā regulāri veic spriedzes testus, lai 

pārbaudītu likviditātes mehānisma nodrošinātāja kredītspēju, arī attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuri norādīti kā VPS vērtspapīrošana; 

(c) nodrošina to, kas pastāv atbilstoša līmeņa iekšējā ziņošana to vadības 

struktūrai, lai tie apzinātos vērtspapīrošanas pozīciju radīto būtisko risku un lai 

ar šiem ieguldījumiem saistītie riski tiktu pienācīgi pārvaldīti; 

(d) pēc pieprasījuma spēj savām attiecīgajām kompetentajām iestādēm 

nodemonstrēt, ka attiecībā uz ikvienu to vērtspapīrošanas pozīciju tiem ir 

vispusīga un pamatīga izpratne par šo pozīciju un tās pamatā esošajiem riska 

darījumiem un ka tie ir ieviesuši rakstiskas politikas nostādnes un procedūras 

attiecībā uz riska pārvaldību un atbilstošās informācijas ievadīšanu un 

saglabāšanu; 

(da) saskaņā ar 5. pantu par saviem ieguldījumiem informē EVTI. 

3.a Neskarot šā panta 1. līdz 3. punktu, gadījumos, kad institucionālais ieguldītājs ir 

pilnvarojis ieguldījumu brokeru sabiedrības vai regulētus aktīvu pārvaldītājus 

pieņemt tādus lēmumus par ieguldījumu pārvaldību, kuri to varētu pakļaut ar 

vērtspapīrošanu saistītam riskam, institucionālais ieguldītājs var uzdot šīm 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai regulētajiem aktīvu pārvaldītājiem izpildīt 

šajā pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz jebkādu no šādiem lēmumiem 
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izrietošu pakļautību ar vērtspapīrošanu saistītam riskam. Dalībvalstis nodrošina, 

ka gadījumos, kad institucionālam ieguldītājam saskaņā ar šo punktu ir uzdots 

izpildīt cita institucionāla ieguldītāja pienākumus un viņš tos nav izpildījis, 

jebkādas sankcijas, ko var piemērot 17. un 18. panta nolūkā, piemēro pārvaldību 

veicošajam institucionālajam ieguldītājam, nevis institucionālajam ieguldītājam, 

kurš ir pakļauts ar vērtspapīrošanu saistītam riskam. 

3.b EVTI var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 1095/2010 16. pantu pieņemt pamatnostādnes, lai vēl vairāk precizētu 

apstākļus, kādos vērtspapīrotie riska darījumi nerada būtisku risku atbilstoši 

2. punktam, un apstākļus, kādos atbilstību minētā punkta a) līdz c) apakšpunktā 

izklāstītajām prasībām uzskata par pietiekamu. 

4. pants 

Riska paturēšana 

1. Vērtspapīrošanas iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs vērtspapīrošanā 

pastāvīgi patur būtisku neto ekonomiskās līdzdalības daļu, kas nav mazāka par 5 % 

vai 10 % atkarībā no paturēšanas veida, kurš izvēlēts saskaņā ar 2. punktu. 

Atbilstoši šīs regulas 16.a pantam piešķirtā pilnvarojuma ietvaros Eiropas Banku 

iestāde (EBI) ciešā sadarbībā ar ESRK pieņem argumentētu lēmumu par prasīto 

paturēšanas likmi līdz 20 % apmērā, ņemot vērā tirgus apstākļus. Būtisko neto 

ekonomiskās līdzdalības daļu mēra iniciēšanas brīdī, un to nosaka pēc nosacītās 

vērtības ārpusbilances posteņiem. Ja iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

nav savstarpēji vienojušies par to, kurš paturēs būtisko neto ekonomiskās līdzdalības 

daļu, šo līdzdalības daļu patur iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz jebkuru 

konkrēto vērtspapīrošanu nepiemēro vairākkārt. Būtisko neto ekonomiskās 

līdzdalības daļu mēra iniciēšanas brīdī un nosaka pēc nosacītās vērtības 

ārpusbilances posteņiem. Būtiskā neto ekonomiskās līdzdalības daļa netiek sadalīta 

starp dažādiem riska paturētāju veidiem, un tā nav pakļauta nekādai kredītriska 

mazināšanai vai ierobežošanai. 

▌ 

1.a Ar vērtspapīrotajiem aktīviem saistītie zaudējumi, kas tiek mērīti attiecībā uz vienu 

gadu, nav ievērojami lielāki par zaudējumiem tādā pašā laikposmā, kuri saistīti ar 

8. panta 4. punktā minētajiem viendabīgajiem aktīviem, ko nejauši atlasa 

vērtspapīrošanas iniciatora vai sākotnējā aizdevēja bilancē. Ja šis nosacījums netiek 

izpildīts, kompetentā iestāde veic izmeklēšanu par, iespējams, nepareizi 

vērtspapīrošanas iniciatora, sponsora vai sākotnējā aizdevēja veiktu aktīvu atlasi, 

par ko var tikt piemērots naudas sods saskaņā ar 17. pantu. 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās līdzdalības daļas paturēšanu apmērā, kas nav mazāks 

par 1. punktā minēto apmēru, ir uzskatāma tikai šāda paturēšana: 

(a) paturēšana ne mazāk kā 10 % apmērā no katra ieguldītājiem pārdotā vai nodotā 

laidiena nominālvērtības; alternatīvā gadījumā — paturēšana ne mazāk kā 

10 % apmērā no katra vērtspapīrotā riska darījuma nominālvērtības ar 

nosacījumu, ka šādu riska darījumu kredītrisks ir līdzvērtīgs vai subordinēts 

kredītriskam, kas vērtspapīrots attiecībā uz tiem pašiem riska darījumiem; 
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(b) atjaunojamu vērtspapīrošanas darījumu vai atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas darījumu gadījumā iniciatora līdzdalības daļas paturēšana 

vismaz 10 % apmērā no katra vērtspapīrotā riska darījuma nominālvērtības; 

(c) nejauši atlasītu riska darījumu, kas atbilst vismaz 10 % no vērtspapīroto riska 

darījumu nominālvērtības, paturēšana, ja citādi šādi nevērtspapīroti riska 

darījumi būtu tikuši vērtspapīroti vērtspapīrošanā, ar nosacījumu, ka potenciāli 

vērtspapīrojamo riska darījumu skaits iniciēšanas brīdī ir ne mazāk kā 100; 

(d) pirmā zaudējumu laidiena paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka par 5 % 

no vērtspapīroto riska darījumu nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī citu 

laidienu paturēšana, kuru riska profils ir tāds pats vai problemātiskāks nekā 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu riska profils un kuru termiņš 

neiestājas pirms ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu termiņa, lai tādējādi 

kopumā tiktu paturēti vismaz 5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

(e) pirmās zaudējuma riskam pakļautās summas paturēšana vismaz 7,5 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska darījuma. Ja jaukta finanšu 

pārvaldītājsabiedrība, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā 

Direktīvas 2002/87/EK nozīmē, ES mātes kredītiestāde vai ES finanšu 

pārvaldītājsabiedrība, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai kāds no tās 

meitasuzņēmumiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 nozīmē kā iniciators vai 

sponsors vērtspapīro vienas vai vairāku kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru 

sabiedrību vai citu konsolidētai uzraudzībai pakļautu finanšu institūciju riska 

darījumus, 1. punktā minētās prasības var izpildīt, balstoties uz attiecīgās 

Savienībā uzņēmējdarbību veicošās mātes kredītiestādes, finanšu 

pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidēto 

stāvokli. 

Pirmo daļu piemēro tikai tad, ja kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības vai 

finanšu institūcijas, kuras ir radījušas vērtspapīrotos riska darījumus, ievēro 

Direktīvas 36/2013/ES 79. pantā izklāstītās prasības un iniciatoram vai sponsoram un 

Savienībā uzņēmējdarbību veicošai mātes kredītiestādei, finanšu 

pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai savlaicīgi sniedz 

informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu šīs regulas 5. pantā noteiktās prasības. 

4. Panta 1. punktu nepiemēro, ja vērtspapīrotie riska darījumi ir riska darījumi, kas 

saistīti ar turpmāk minētajām institūcijām, vai riska darījumi, kurus pilnā apmērā, 

bez nosacījumiem un neatsaucami garantē šādas institūcijas: 

(a) centrālās valdības vai centrālās bankas; 

(b) dalībvalstu reģionālās pašvaldības, vietējās pašpārvaldes iestādes un publiskā 

sektora vienības Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 8) apakšpunkta 

izpratnē; 

(c) valsts attīstību veicinošas bankas vai institūcijas Regulas (ES) 2015/1017 

2. panta 3. punkta nozīmē; 

(d) daudzpusējās attīstības bankas, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 

117. pantā. 

▌ 
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6. EBI ciešā sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un Eiropas 

Apdrošināšanas un arodpensiju iestādi (EAAPI) izstrādā regulatīvu tehnisko 

standartu projektus, lai grozītu riska paturēšanas likmi saskaņā ar 16.a pantu un 

sīkāk precizētu riska paturēšanas prasību, jo īpaši attiecībā uz: 

(a) riska paturēšanas veidu saskaņā ar 2. punktu un minimālo pirmās zaudējuma 

riskam pakļautās summas paturēšanas likmi saskaņā ar 2. punkta 

e) apakšpunktu; 

(b) panta 1. punktā minēto paturēšanas līmeņa mērīšanu; 

(c) aizliegumu nodrošināt pret zaudējumiem vai pārdot paturēto līdzdalības daļu; 

(d) konsolidētas paturēšanas nosacījumiem saskaņā ar 3. punktu; 

(e) nosacījumiem atbrīvojuma piešķiršanai attiecībā uz darījumiem, kas balstās uz 

skaidru, pārredzamu un pieejamu indeksu, kurš minēts 5. punktā; 

(ea) ikgadējas ziņošanas pienākumiem, kas paredz, ka vērtspapīrošanas 

iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs uzraudzības institūcijām ziņo 

par zaudējumiem, kurus radījuši vērtspapīrotie aktīvi salīdzinājumā ar 

paturētajiem aktīviem, kas ir nepieciešami, lai izvērtētu 1.a punktā izklāstīto 

pienākumu; 

(eb) procedūru, ko izmanto viendabīgu aktīvu nejaušai atlasei iniciatora vai 

sākotnējā aizdevēja bilancē, mērījumu, kuru izmanto, lai noteiktu to, vai 

zaudējumu atšķirība ir būtiska, un to, kā aprēķina labumu, ko gūst, nepildot 

1.a punktā noteikto prasību; 

(ec) ikviena vērtspapīrotā aktīva atbilstošo minimālo pirmās zaudējuma riskam 

pakļautās summas paturēšanas likmi 5 % līdz 10 % apmērā. 

EBI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [seši 

mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].  Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā 

daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 

10. līdz 14. pantu. 

Kompetentās iestādes piemēro šos regulatīvos tehniskos standartus. 

Pamatojoties uz minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kompetentās 

iestādes uztur tabulu, kurā atspoguļo riska paturēšanas likmes dažādiem 

vērtspapīrošanas veidiem. EBI nodrošina to, ka kompetentās iestādes minētos 

regulatīvos tehniskos standartus piemēro konsekventi. 

5. pants 

Pārredzamības prasības iniciatoriem, sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

1. Vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 2. punktu vērtspapīrošanas 

pozīcijas turētājiem, ieguldītājiem, pirms tie tiek pakļauti ar vērtspapīrošanas 

pozīciju saistītam riskam, un šīs regulas 15. pantā minētajām kompetentajām 

iestādēm dara pieejamu vismaz šādu informāciju: 

(a) informāciju par vērtspapīrošanas pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 

ceturksnī) vai — ABKV gadījumā — informāciju par pamatā esošajiem 

debitoru parādiem vai kredītprasībām (reizi mēnesī); 
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(b) visu pamatā esošo dokumentāciju, kas ir būtiska darījuma izprašanai, 

tostarp — tiktāl, ciktāl tie ir pieejami, — vismaz: 

(i) galīgā piedāvājuma dokumentu vai prospektu kopā ar darījuma 

noslēgšanas dokumentiem, izņemot juridiskos atzinumus, 

(ii) attiecībā uz tradicionālo vērtspapīrošanu — aktīvu pirkuma līgumu, 

cesijas, pārjaunojuma vai nodošanas līgumu un jebkādu attiecīgo 

uzticības pilnvarojuma apliecinājumu, 

(iii) atvasinātos instrumentus un garantijas līgumus, un jebkādus attiecīgos 

dokumentus par nodrošinājuma sniegšanas kārtību gadījumos, kad 

vērtspapīrotie riska darījumi paliek iniciatora bilancē, 

(iiia)  detalizētu maksājumu prioritātes aprakstu, 

(iv) apkalpošanas, rezerves apkalpošanas, pārvaldības un naudas līdzekļu 

pārvaldības līgumus; 

(v) uzticības pilnvarojuma (trasta) aktu, nodrošinājuma aktu, pārstāvības 

līgumu, bankas konta izmantošanas līgumu, garantēta ieguldījuma 

līgumu, iekļautos noteikumus vai uzticības pilnvarojuma (trasta) 

paraugregulējumu, vai definīciju parauglīgumu vai citu līdzvērtīgu 

juridisko dokumentāciju, 

(vi) jebkādus attiecīgos kreditoru sadarbības līgumus, atvasināto instrumentu 

dokumentāciju, līgumus par subordinētajiem aizdevumiem, līgumi par 

aizdevumu darbības sākšanai un likviditātes līgumus, 

(vii) jebkādus citus apliecinošus dokumentus, kas ir būtiski darījuma 

izprašanai, 

(viia) informāciju par kredīta piešķiršanu un kredītspējas izvērtēšanu, kas 

veikta attiecībā uz vērtspapīrošanas pamatā esošajiem aktīviem, un par 

iniciatora sākotnēji izvietoto ienākumus nenesošo aizdevumu 

vēsturisko attīstību; 

(c) ja prospekts nav sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2003/71/EK10 — darījuma kopsavilkumu vai pārskatu par 

vērtspapīrošanas galvenajām iezīmēm, tostarp attiecīgā gadījumā: 

(i) detalizētu informāciju par darījuma struktūru, 

(ii) detalizētu informāciju par riska darījuma iezīmēm, naudas plūsmām, 

zaudējumu attiecināšanas hierarhiju, kredītkvalitātes uzlabošanu un 

likviditātes atbalsta iezīmēm, 

(iii) detalizētu informāciju par vērtspapīrošanas pozīcijas turētāju 

balsstiesībām un to attiecībām ar citiem nodrošinātajiem kreditoriem, 

(iv) sarakstu ar visiem izraisītājnotikumiem un notikumiem, kuri minēti 

dokumentos, kas iesniegti saskaņā ar b) apakšpunktu, un kuri varētu 

                                                 
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš 

jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK 

grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.). 
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būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas pozīcijas rezultatīvos rādītājus, 

(v) struktūras diagrammas, kurās sniegts pārskats par darījumiem, naudas 

plūsmām un īpašumtiesību struktūru; 

(d) VPS vērtspapīrošanas darījumu gadījumā — 14. pantā minēto VPS 

paziņojumu; 

(e) ieguldītāju iesniegtos ceturkšņa pārskatus vai — ABKV gadījumā — 

ieguldītāju iesniegtos ikmēneša pārskatus, kas ietver šādu informāciju: 

(i) visus būtiski svarīgos datus par kredītkvalitāti un pamatā esošo riska 

darījumu rezultatīvajiem rādītājiem, 

(ii) datus par pamatā esošo riska darījumu un vērtspapīrošanas saistību radīto 

naudas plūsmu un informāciju par jebkādu tādu izraisītājnotikumu 

iestāšanos, kuri izraisa izmaiņas maksājumu prioritātē vai darījuma 

partnera nomaiņu, 

(iii) informāciju par risku — tostarp par tā paturētāju un paturēšanas 

veidu —, kas paturēts saskaņā ar 4. pantu, un informāciju, kura pieprasīta 

saskaņā ar 3. punktu; 

(f) attiecīgā gadījumā informāciju saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES) Nr. 596/201411 par iekšējās informācijas ļaunprātīgu 

izmantošanu un tirgus manipulācijām; 

(g) ja f) apakšpunktu nepiemēro — par jebkādu nozīmīgu gadījumu, piemēram 

par: 

(i) saskaņā ar b) apakšpunktu iesniegtajos dokumentos noteikto pienākumu 

būtisku neizpildi, tostarp par jebkādu saistībā ar šādu neizpildi vēlāk 

piemērotu tiesiskās aizsardzības līdzekli vai atbrīvojumu vai vēlāk 

sniegtu piekrišanu, 

(ii) izmaiņām strukturālajās iezīmēs, kas var būtiski ietekmēt 

vērtspapīrošanas rezultatīvos rādītājus, 

(iii) būtiskām izmaiņām vērtspapīrošanas vai tās pamatā esošo riska darījumu 

riska iezīmēs, 

(iv) attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas darījumiem — par gadījumiem, kad 

vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS prasībām vai kompetentās iestādes ir 

veikušas korektīvas vai administratīvas darbības, 

(v) jebākdiem būtiskiem grozījumiem darījuma dokumentos. 

Punkta a), b), c) un d)  [...] apakšpunktā minēto informāciju dara pieejamu 

nekavējoties un ne vēlāk kā pēc darījuma noslēgšanas. 

Punkta a) un e) apakšpunktā minēto informāciju vienlaikus dara pieejamu reizi 

ceturksnī un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu maksājums. 

                                                 
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu 

izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 

12.6.2014., 1. lpp.). 
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Attiecībā uz ABKV vērtspapīrošanas darījumiem a) un e) apakšpunktā aprakstīto 

informāciju vienlaikus dara pieejamu reizi mēnesī un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 

dienas, kad jāveic procentu maksājums. 

Punkta f) un g) apakšpunktā aprakstīto informāciju dara pieejamu nekavējoties. 

ABKV gadījumā a) apakšpunktā, c) apakšpunkta ii) daļā un e) apakšpunkta i) daļā 

aprakstīto informāciju apkopotā veidā dara pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas 

turētājiem. 

1.a Saskaņā ar šā panta 2. punktu ieguldītājs vērtspapīrošanas pozīcijā sekundārajā 

tirgū šīs regulas 15. pantā minētajām kompetentajām iestādēm dara pieejamu 

vismaz šādu informāciju: 

(a) informāciju par tā faktisko īpašnieku, tostarp par valsti, kurā tiek veikta 

uzņēmējdarbība, un darījumdarbības nozari; 

(b) tā ieguldījuma lielumu un par vērtspapīrošanas laidienu, uz kuru šis 

ieguldījums attiecas. 

 EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, kuros sīkāk precizē veidu, 

kādā ieguldītāji ziņo savām kompetentajām iestādēm. 

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz [XXX 

pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 

14. pantā. 

2. Vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un SSPE no sava vidus izraugās vienību, kas 

pilda 1. punktā minētās informācijas sniegšanas prasības. Iniciators, sponsors un 

SSPE nodrošina, ka attiecīgā informācija savlaicīgi, skaidrā veidā un bez maksas ir 

pieejama vērtspapīrošanas pozīcijas turētājam un kompetentajām iestādēm. Panta 1. 

un 1.a punktā izklāstīto prasību izpildei izraudzītā vienība šo informāciju par 

vērtspapīrošanas darījumu dara pieejamu, izmantojot uzraudzītu vērtspapīrošanas 

repozitoriju, kas atbilst šīs regulas 22.a līdz 22.d pantā izklāstītajām prasībām. 

▌ 

Vienību, kas atbild par informācijas sniegšanu saskaņā ar šo pantu, un uzraudzīto 

vērtspapīrošanas repozitoriju, kur ir pieejama minētā informācija, norāda 

vērtspapīrošanas dokumentācijā. 

3. EVTI tirgus dalībniekiem un uzraudzības institūcijām nodrošina vērtspapīrošanas 

tirgus pārredzamību, šajā nolūkā ar tādas informācijas palīdzību, kura iegūta no 

emitentiem, ieguldītājiem un repozitorijiem saskaņā ar šā panta 1., 1.a un 2. punktu 

un šīs regulas 22.d panta 3. punktu, sagatavojot vismaz pārskatu par attiecīgo 

vērtspapīrošanas tirgu, kurā ietver vismaz vērtspapīrotos aktīvus, emitentus un 

ieguldījumu pozīcijas. 

 

2.a nodaļa 

Vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas nosacījumi un procedūras 
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5.a pants 

Vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācija 

1. Šīs regulas 5. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā vērtspapīrošanas repozitoriju 

reģistrē EVTI. 

2. Lai vērtspapīrošanas repozitoriju varētu reģistrēt saskaņā ar šo pantu, tam ir jābūt 

juridiskai personai, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un jāatbilst 22.a līdz 

22.d pantā noteiktajām prasībām. 

3. Vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācija ir spēkā visā Savienības teritorijā. 

4. Reģistrēts vērtspapīrošanas repozitorijs vienmēr atbilst reģistrācijas nosacījumiem. 

Vērtspapīrošanas repozitorijs bez liekas kavēšanās paziņo EVTI par jebkādām 

būtiskām izmaiņām reģistrācijas nosacījumos. 

EVTI ir tiesības iebilst pret būtiskām izmaiņām reģistrācijas nosacījumos, par 

kurām ir paziņojis vērtspapīrošanas repozitorijs. 

5.b pants 

Pieteikšanās reģistrācijai 

1. Vērtspapīrošanas repozitorijs EVTI iesniedz reģistrācijas pieteikumu. 

2. EVTI 20 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai tas ir pilnīgs. 

Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, kurā vērtspapīrošanas 

repozitorijam ir jāsniedz papildu informācija. 

Pēc tam, kad EVTI pieteikumu ir atzinusi par pilnīgu, tā par to atbilstoši paziņo 

vērtspapīrošanas repozitorijam. 

3. EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, sīki precizējot informāciju, 

kas jāsniedz 1. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā, un tā formātu. 

EVTI līdz [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo 

tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu. 

5.c pants 

Pieteikuma izskatīšana 

1. EVTI 40 darbdienu laikā pēc 5.b panta 2. punkta trešajā daļā minētās paziņošanas 

izskata reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz vērtspapīrošanas repozitorija 

atbilstību 22.a līdz 22.d pantam, un pieņem pilnībā argumentētu lēmumu par 

reģistrāciju vai lēmumu par reģistrācijas atteikšanu vai anulēšanu. 

2. Lēmums, ko EVTI pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu, stājas spēkā piektajā 

darbdienā pēc tā pieņemšanas vai vēlāk, ja EVTI to uzskata par nepieciešamu, 

tostarp gadījumos, kad lēmums stājas spēkā tikai tad, ja ir ievēroti EVTI lēmumā 

noteiktie īpašie nosacījumi. 

 

5.d pants 
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Paziņošana par EVTI lēmumiem attiecībā uz reģistrāciju 

1. Ja EVTI pieņem lēmumu par reģistrāciju vai lēmumu par reģistrācijas atteikšanu 

vai anulēšanu, tā par to paziņo vērtspapīrošanas repozitorijam piecu darbdienu 

laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Šim paziņojumam pievieno pilnībā 

argumentētu lēmuma skaidrojumu. 

2. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē saskaņā ar šo regulu reģistrēto vērtspapīrošanas 

repozitoriju sarakstu. Šo sarakstu atjaunina piecu darbdienu laikā pēc dienas, kad 

ir pieņemts lēmums saskaņā ar 1. punktu. 

5.e pants 

Šīs regulas 5.f līdz 5.g pantā minēto pilnvaru īstenošana 

Pilnvaras, kas saskaņā ar 5.f līdz 5.g pantu ir piešķirtas EVTI vai kādai citai personai, kuru 

pilnvarojusi EVTI, neizmanto, lai pieprasītu tādas informācijas vai dokumentu atklāšanu, 

uz kuriem attiecas juridiskā konfidencialitāte. 

5.f pants 

Informācijas pieprasījums 

1. EVTI var ar vienkārša pieprasījuma vai lēmuma palīdzību pieprasīt 

vērtspapīrošanas repozitorijiem un saistītām trešām personām, kurām 

vērtspapīrošanas repozitoriji ārpakalpojumu veidā deleģējuši operacionālas 

funkcijas vai darbības, sniegt visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai tā varētu 

pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. 

2. Nosūtot vienkāršu pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu, EVTI: 

(a) atsaucas uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu; 

(b) norāda pieprasījuma mērķi; 

(c) precizē pieprasīto informāciju; 

(d) nosaka termiņu prasītās informācijas sniegšanai; 

(e) informē personu, no kuras tiek prasīta attiecīgā informācija, ka tai nav 

pienākuma sniegt prasīto informāciju, taču brīvprātīgas atbildes sniegšanas 

gadījumā sniegtā informācija nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša; 

(f) norāda 5.j pantā kombinējumā ar I pielikuma IV iedaļas a) apakšpunktu 

paredzēto naudas sodu, ko piemēro tad, ja atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas. 

3. Ja pieprasījums sniegt informāciju saskaņā ar 1. punktu pamatojas uz lēmumu, 

EVTI: 

(a) atsaucas uz šo pantu kā pieprasījuma juridisko pamatu; 

(b) norāda pieprasījuma mērķi; 

(c) precizē pieprasīto informāciju; 

(d) nosaka termiņu prasītās informācijas sniegšanai; 

(e) norāda 5.k pantā paredzētos periodiskos soda naudas maksājumus, ko 

piemēro tad, ja pieprasītā informācija nav sniegta pilnā apmērā; 
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(f) norāda 5.j pantā kombinējumā ar I pielikuma IV iedaļas a) apakšpunktu 

paredzēto sodu, ko piemēro tad, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir 

nepareizas vai maldinošas; 

(g) norāda tiesības šo lēmumu pārsūdzēt EVTI Apelācijas padomē un tiesības uz 

tā pārskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk — Tiesa) saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. un 61. pantu. 

4. Pieprasīto informāciju sniedz personas, kas minētas 1. punktā, vai to pārstāvji 

un — juridisku personu vai asociāciju, kurām nav juridiskas personas statusa, 

gadījumā — personas, kas ar likumu vai dibināšanas aktu ir pilnvarotas tās 

pārstāvēt. Juristi var sniegt informāciju savu klientu vārdā, ja viņi ir atbilstoši 

pilnvaroti to darīt. Šādos gadījumos klienti ir pilnībā atbildīgi, ja sniegtā 

informācija ir nepilnīga, nepareiza vai maldinoša. 

5. EVTI nekavējoties nosūta sava lēmuma kopiju tās dalībvalsts kompetentajai 

iestādei, kurā atrodas 1. punktā minēto personu, uz kurām attiecas pieprasījums 

sniegt informāciju, domicils vai kurā tās veic uzņēmējdarbību. 

5.g pants 

Vispārēja izmeklēšana 

1. Lai pildītu šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt nepieciešamo 

izmeklēšanu par 5.f panta 1. punktā minētajām personām. Šajā nolūkā 

amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi, ir tiesīgas: 

(a) pārbaudīt visus ierakstus, datus, procedūras un jebkādus citus materiālus, 

kas attiecas uz tās uzdevumu izpildi, neatkarīgi no informācijas nesēja, uz 

kura tie tiek glabāti; 

(b) iegūt šādu ierakstu, datu, procedūru un citu materiālu apstiprinātas kopijas 

vai izrakstus; 

(c) likt jebkurai personai, kas minēta 5.f panta 1. punktā, vai tās pārstāvjiem vai 

darbiniekiem sniegt mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus par faktiem vai 

dokumentiem, kuri attiecas uz pārbaudes priekšmetu un mērķi, un pierakstīt 

vai ierakstīt to atbildes; 

(d) intervēt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu — kas piekrīt šādai 

intervijai —, lai ievāktu informāciju par izmeklēšanas priekšmetu; 

(e) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datplūsmas. 

2. Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi 1. punktā minētās 

izmeklēšanas nolūkā, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā 

norādīts izmeklēšanas priekšmets un mērķis. Minētajā atļaujā norāda arī 5.j pantā 

kombinējumā ar I pielikuma IV iedaļas b) apakšpunktu paredzēto naudas sodu, ko 

piemēro tad, ja atbildes uz jautājumiem, kuri uzdoti 5.f panta 1. punktā minētajām 

personām, ir nepareizas vai maldinošas. 

3. Šīs regulas 5.f panta 1. punktā minētās personas sadarbojas saistībā ar 

izmeklēšanu, kas sākta, pamatojoties uz EVTI lēmumu. Šajā lēmumā precizē 

izmeklēšanas priekšmetu un mērķi, periodiskos soda naudas maksājumus, kas 

paredzēti 5.k pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un tiesības uz lēmuma pārskatīšanu Tiesā. 
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4. Ja 1. punkta e) apakšpunktā minēto pieprasīto telefonsarunu ierakstu un 

datplūsmu iegūšanai saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nepieciešama tiesu 

iestādes atļauja, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var 

pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu. 

5. Ja tiek pieprasīta 4. punktā minētā atļauja, attiecīgā valsts tiesu iestāde pārbauda 

EVTI lēmuma autentiskumu un to, vai paredzētie piespiedu pasākumi nav nedz 

patvaļīgi, nedz pārmērīgi, ņemot vērā izmeklēšanas priekšmetu. Pārbaudot 

piespiedu pasākumu samērīgumu, attiecīgā valsts tiesu iestāde var lūgt EVTI 

sniegt detalizētus paskaidrojumus, jo īpaši par iemesliem, kas EVTI radījuši 

pamatu aizdomām, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, par iespējamā pārkāpuma 

smaguma pakāpi un par tās personas līdzdalības raksturu, kurai šie piespiedu 

pasākumi tiek piemēroti. Tomēr attiecīgā valsts tiesu iestāde nepārbauda 

izmeklēšanas nepieciešamību un nepieprasa sniegt EVTI lietā iekļauto 

informāciju. EVTI lēmuma likumīgumu var pārbaudīt tikai Tiesa, izmantojot 

Regulā (ES) Nr. 1095/2010 izklāstīto procedūru. 

5.h pants 

Pārbaudes uz vietas 

1. Lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, EVTI var veikt visas 

nepieciešamās pārbaudes uz vietas jebkurās 5.f panta 1. punktā minēto juridisko 

personu darījumdarbības ēkās vai zemesgabalā. Ja tas ir nepieciešams pārbaudes 

pienācīgai un efektīvai veikšanai, EVTI pārbaudi uz vietas var veikt, par to 

iepriekš nebrīdinot. 

2. Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudi uz vietas, 

drīkst iekļūt to juridisko personu darījumdarbības ēkās vai zemesgabalā, uz kurām 

attiecas EVTI pieņemtais lēmums par izmeklēšanu, un tām ir visas 5.g panta 

1. punktā izklāstītās pilnvaras. Tās ir pilnvarotas arī aizzīmogot jebkuras 

darījumdarbības ēkas un uzskaites dokumentus vai ierakstus uz laiku, kas 

nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pārbaudes veikšanai nepieciešamajā 

apmērā. 

3. Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudi uz vietas, 

īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes 

priekšmets un mērķis. 

4. Šīs regulas 5.f panta 1. punktā minētās personas sadarbojas saistībā ar pārbaudi 

uz vietas, kas noteikta saskaņā ar EVTI lēmumu. Šajā lēmumā norāda pārbaudes 

priekšmetu, mērķi, dienu, kurā tā sāksies, periodiskos soda naudas maksājumus, 

kas paredzēti 5.k pantā, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuri pieejami saskaņā ar 

Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un tiesības uz lēmuma pārskatīšanu Tiesā. EVTI 

šādus lēmumus pieņem pēc apspriešanās ar tās dalībvalsts kompetento iestādi, 

kuras teritorijā paredzēts veikt attiecīgo pārbaudi. 

5. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas, kurā paredzēts veikt pārbaudi, 

kā arī šīs kompetentās iestādes pilnvarotas vai ieceltas personas pēc EVTI 

pieprasījuma sniedz aktīvu palīdzību amatpersonām un citām personām, ko EVTI 

pilnvarojusi. Šajā nolūkā tās īsteno 2. punktā izklāstītās pilnvaras. Attiecīgās 

dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas pēc pieprasījuma arī var apmeklēt 

šādas pārbaudes uz vietas. 
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6. EVTI var arī pieprasīt kompetentajām iestādēm tās vārdā veikt konkrētus 

izmeklēšanas uzdevumus un pārbaudes uz vietas, kas paredzēti 5.g panta 

1. punktā. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm ir tādas pašas pilnvaras kā EVTI, 

kuras ir izklāstītas šajā pantā un 5.g panta 1. punktā. 

7. Ja amatpersonas un citas pavadošās personas, ko pilnvarojusi EVTI, konstatē, ka 

persona izrāda pretestību pārbaudei, kuras veikšana noteikta saskaņā ar šo pantu, 

attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde tām piedāvā nepieciešamo atbalstu, 

vajadzības gadījumā lūdzot policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības iestādes 

palīdzību, lai šīs personas varētu veikt paredzēto pārbaudi uz vietas. 

8. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem 1. punktā minētās pārbaudes uz vietas 

veikšanai vai 7. punktā minētās palīdzības sniegšanai ir nepieciešama tiesu 

iestādes atļauja, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var 

pieprasīt arī kā piesardzības pasākumu. 

9. Ja tiek pieprasīta 8. punktā minētā atļauja, valsts tiesu iestāde pārbauda EVTI 

lēmuma autentiskumu un to, vai paredzētie piespiedu pasākumi nav nedz patvaļīgi, 

nedz pārmērīgi, ņemot vērā izmeklēšanas priekšmetu. Pārbaudot piespiedu 

pasākumu samērīgumu, valsts tiesu iestāde var pieprasīt EVTI sniegt detalizētus 

paskaidrojumus. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārbauda attiecīgās pārbaudes 

nepieciešamību un nepieprasa sniegt EVTI lietā iekļauto informāciju. EVTI 

lēmuma likumīgumu var pārbaudīt tikai Tiesa, izmantojot Regulā (ES) 

Nr. 1095/2010 izklāstīto procedūru. 

5.i pants 

Procedūras noteikumi attiecībā uz uzraudzības pasākumu veikšanu un naudas soda 

piemērošanu 

1. Ja, pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē nopietnas pazīmes, kas 

liecina par tādu faktu iespējamu pastāvēšanu, kuri varētu būt viens vai vairāki 

I pielikumā uzskaitītie pārkāpumi, EVTI lietas izmeklēšanai no savu darbinieku 

vidus ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas amatpersonu. Ieceltā amatpersona nav vai nav 

bijusi tieši vai netieši iesaistīta attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija uzraudzībā 

vai reģistrēšanā un savus uzdevumus pilda neatkarīgi no EVTI. 

2. Izmeklēšanas amatpersona izmeklē iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā 

komentārus, ko iesniegušas personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, un iesniedz 

EVTI pilnīgu ziņojumu, kurā iekļauti tās konstatējumi. 

Savu uzdevumu veikšanai izmeklēšanas amatpersona var īstenot pilnvaras 

pieprasīt informāciju saskaņā ar 5.f pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz 

vietas saskaņā ar 5.g un 5.h pantu. Īstenojot šīs pilnvaras, izmeklēšanas 

amatpersona ievēro 5.e panta noteikumus. 

Savu uzdevumu veikšanas laikā izmeklēšanas amatpersonai ir pieejami visi 

dokumenti un informācija, ko, veicot uzraudzības darbības, ir apkopojusi EVTI. 

3. Pabeidzot izmeklēšanu un pirms apkopoto konstatējumu iesniegšanas EVTI 

izmeklēšanas amatpersona tām personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, dod 

iespēju tikt uzklausītām par jautājumiem, par kuriem notiek izmeklēšana. 

Izmeklēšanas amatpersona savus konstatējumus balsta tikai uz faktiem, par 

kuriem attiecīgajām personām ir bijusi iespēja sniegt komentārus. 
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Saskaņā ar šo pantu veiktā izmeklēšanā pilnībā ievēro attiecīgo personu tiesības uz 

aizstāvību. 

4. Iesniedzot EVTI ziņojumu ar saviem konstatējumiem, izmeklēšanas amatpersona 

par to informē personas, uz kurām attiecas izmeklēšana. Personām, uz kurām 

attiecas izmeklēšana, ir tiesības piekļūt minētajam ziņojumam, neskarot citu 

personu likumīgās intereses aizsargāt savu komercnoslēpumu. Tiesības piekļūt 

minētajam ziņojumam neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem 

sagatavošanas dokumentiem. 

5. Pamatojoties uz ziņojumu, kurā iekļauti izmeklēšanas amatpersonas konstatējumi, 

un ja to pieprasa attiecīgās personas, pēc to personu uzklausīšanas, uz kurām 

saskaņā ar 5.l pantu attiecas izmeklēšana, EVTI nolemj, vai personas, uz kurām 

attiecas izmeklēšana, ir izdarījušas vienu vai vairākus I pielikumā uzskaitītos 

pārkāpumus, un šādos gadījumos tā veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar 

5.p pantu un piemēro naudas sodu saskaņā ar 5.j pantu. 

6. Izmeklēšanas amatpersona nepiedalās EVTI rīkotajās apspriešanās, nedz arī kā 

citādi iejaucas EVTI lēmumu pieņemšanas procesā. 

7. Komisija pieņem turpmākus procedūras noteikumus, lai īstenotu pilnvaras 

piemērot naudas sodu vai periodiskus soda naudas maksājumus, tostarp 

noteikumus par tiesībām uz aizstāvību, pagaidu noteikumus un noteikumus par 

naudas soda vai periodisko soda naudas maksājumu iekasēšanu, un pieņem sīki 

izstrādātus noteikumus par naudas soda piemērošanas un izpildes nodrošināšanas 

noilguma termiņiem. 

Komisija saskaņā ar 22.e pantu pieņem deleģētos aktus, lai papildinātu/grozītu šo 

regulu, precizējot pirmajā daļā minētos procedūras noteikumus. 

8. Ja, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē nopietnas pazīmes, kas 

liecina par tādu faktu iespējamu pastāvēšanu, kuri varētu būt noziedzīgi 

nodarījumi, tā lietu nodod attiecīgajām valsts iestādēm krimināllietas 

ierosināšanai. Turklāt EVTI atturas no naudas soda vai periodisku soda naudas 

maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem res judicata spēku jau ir ieguvusi attaisnošana vai notiesāšana, kas 

izriet no identiska fakta vai faktiem, kuri būtībā ir analogi. 

5.j pants 

Naudas sods 

1. Ja saskaņā ar 5.i panta 5. punktu EVTI konstatē, ka vērtspapīrošanas repozitorijs 

ar nodomu vai paviršības dēļ ir izdarījis kādu no I pielikumā uzskaitītajiem 

pārkāpumiem, tā pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu saskaņā ar šā panta 

2. punktu. 

Vērtspapīrošanas repozitorija pārkāpumu uzskata par pastrādātu ar nodomu, ja 

EVTI konstatē objektīvus faktorus, kas liecina, ka vērtspapīrošanas repozitorijs vai 

tā augstākā līmeņa vadība, izdarot attiecīgo pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti. 

2. Šā panta 1. punktā minētā naudas soda pamatsummu nosaka šādās robežās: 

(a) par pārkāpumiem, kas izklāstīti I pielikuma I iedaļas c) apakšpunktā, 

I pielikuma II iedaļas c) līdz g) apakšpunktā un I pielikuma III iedaļas c) un 
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f) apakšpunktā, naudas soda summa ir vismaz [EUR 100 000], taču 

nepārsniedz [EUR 200 000]; 

(b) par pārkāpumiem, kas izklāstīti I pielikuma I iedaļas a), b) un d) līdz 

h) apakšpunktā un I pielikuma II iedaļas a), b) un g) apakšpunktā, naudas 

soda summa ir vismaz [EUR 50 000], taču nepārsniedz [EUR 100 000]; 

(c) par pārkāpumiem, kas izklāstīti I pielikuma IV iedaļā, naudas soda summa ir 

vismaz [EUR 5000], taču nepārsniedz [EUR 10 000]. 

Lai izlemtu, vai naudas soda pamatsummai būtu jāatrodas tuvāk pirmajā daļā 

izklāstīto naudas soda pamatsummu intervālu zemākajai, vidējai vai augstākajai 

vērtībai, EVTI ņem vērā attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija gada apgrozījumu 

iepriekšējā saimnieciskajā gadā. Pamatsummu, kas atrodas tuvāk intervāla 

zemākajai robežai, piemēro vērtspapīrošanas repozitorijiem, kuru gada 

apgrozījums ir mazāks par [EUR 1 miljonu], pamatsummu, kas atrodas tuvāk 

intervāla vidum, — vērtspapīrošanas repozitorijiem, kuru apgrozījums ir [EUR 1 

līdz 5 miljoni], un pamatsummu, kas atrodas tuvāk intervāla augstākajai 

robežai, — vērtspapīrošanas repozitorijiem, kuru gada apgrozījums ir lielāks par 

[EUR 5 miljoniem]. 

3. Šā panta 2. punktā izklāstītās pamatsummas vajadzības gadījumā koriģē, ņemot 

vērā vainu pastiprinošus vai mīkstinošus faktorus saskaņā ar II pielikumā 

noteiktajiem attiecīgajiem koeficientiem. 

Attiecīgos vainu pastiprinošu faktoru koeficientus pamatsummai piemēro katru 

atsevišķi. Ja ir jāpiemēro vairāk nekā viens vainu pastiprinošu faktoru koeficients, 

starpību starp pamatsummu un summu, ko iegūst, piemērojot katru atsevišķo 

vainu pastiprinošu faktoru koeficientu, pieskaita pamatsummai. 

Attiecīgos vainu mīkstinošu faktoru koeficientus pamatsummai piemēro katru 

atsevišķi. Ja ir jāpiemēro vairāk nekā viens vainu mīkstinošu faktoru koeficients, 

starpību starp pamatsummu un summu, ko iegūst, piemērojot katru atsevišķo 

vainu mīkstinošu faktoru koeficientu, atskaita no pamatsummas. 

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta noteikumiem naudas soda summa nav mazāka par 

2 % un nepārsniedz 20 % no attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija gada 

apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā, taču, ja vērtspapīrošanas repozitorijs 

no izdarītā pārkāpuma ir guvis tiešu vai netiešu finansiālu labumu, naudas soda 

summu nosaka vismaz gūtā labuma apmērā. 

Ja vērtspapīrošanas repozitorija darbība vai bezdarbība ir vairāk nekā viens no 

I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, piemēro tikai lielāko naudas soda 

summu, kas aprēķināta atbilstoši 2. un 3. punktam un kas attiecas uz vienu no 

minētajiem pārkāpumiem. 

5.k pants 

Periodiski soda naudas maksājumi 

1. EVTI ar lēmuma palīdzību piemēro periodiskus soda naudas maksājumus, lai 

panāktu, ka: 

(a) vērtspapīrošanas repozitorijs izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas 

pieņemts atbilstoši 5.p panta 1. punkta a) apakšpunktam, vai ka 
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(b) šīs regulas 5.f panta 1. punktā minēta persona: 

(i) sniedz pilnīgu informāciju, kas ar lēmuma palīdzību pieprasīta saskaņā 

ar 5.f pantu; 

(ii) sadarbojas saistībā ar izmeklēšanu un jo īpaši uzrāda pilnīgus 

ierakstus, datus, procedūras vai jebkurus citus pieprasītos materiālus 

un papildina un izlabo citu informāciju, kas sniegta saistībā ar 

izmeklēšanu, kura sākta ar lēmumu atbilstoši 5.g pantam; vai 

(iii) sadarbojas saistībā ar pārbaudi uz vietas, kas noteikta ar lēmumu, kurš 

pieņemts saskaņā ar 5.h pantu. 

2. Periodisks soda naudas maksājums ir efektīvs un samērīgs. Periodisko soda 

naudas maksājumu piemēro par katru kavējuma dienu. 

3. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem periodisko soda naudas maksājumu likme ir 

3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai fizisko 

personu gadījumā — 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā 

gadā. To aprēķina, sākot no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru piemēro 

periodisko soda naudas maksājumu. 

4. Periodisku soda naudas maksājumu piemēro ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem pēc 

EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties šim laikposmam, EVTI attiecīgo pasākumu 

pārskata. 

5.l pants 

Attiecīgo personu uzklausīšana 

1. Pirms pieņemt jebkādu lēmumu par naudas soda vai periodiska soda naudas 

maksājuma piemērošanu saskaņā ar 5.j un 5.k pantu, EVTI dod iespēju personām, 

pret kurām uzsākta izmeklēšanas procedūra, tikt uzklausītām attiecībā uz tās 

konstatējumiem. EVTI savus lēmumus balsta tikai uz konstatējumiem, par kuriem 

personām, pret kurām uzsākta izmeklēšanas procedūra, bijusi iespēja sniegt 

komentārus. 

2. Izmeklēšanas procedūrā ievēro personu, pret kurām tā uzsākta, tiesības uz 

aizstāvību. Tām ir tiesības piekļūt EVTI lietai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas citu 

personu likumīgās intereses aizsargāt savu komercnoslēpumu. Tiesības piekļūt 

lietai neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem sagatavošanas 

dokumentiem. 

Pirmo daļu nepiemēro, ja ir nepieciešams steidzami rīkoties, lai novērstu būtisku 

draudošu kaitējumu finanšu sistēmai vai finanšu tirgu integritātei, pārredzamībai, 

efektivitātei un noregulētai darbībai, tostarp tirdzniecības repozitorijam iesniegto 

datu stabilitātei vai precizitātei. Šādos gadījumos EVTI var pieņemt pagaidu 

lēmumu, un tā attiecīgajām personām dod iespēju tikt uzklausītām pēc iespējas 

drīzāk pēc šā lēmuma pieņemšanas. 

5.m pants 

Naudas sodu un periodisko soda naudas maksājumu atklāšana, raksturs, izpildes 

nodrošināšana un iekasēto summu ieskaitīšana 
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1. EVTI publisko ikvienu naudas sodu un periodisku soda naudas maksājumu, kas 

ticis piemērots saskaņā ar 5.j un 5.k pantu, ja vien šāda atklāšana būtiski 

neapdraud finanšu tirgus un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. 

Šādi publiskota informācija neietver personas datus Regulas (EK) Nr. 45/2001 

nozīmē. 

2. Naudas sodam un periodiskiem soda naudas maksājumiem, kas piemēroti saskaņā 

ar 5.j un 5.k pantu, ir administratīvs raksturs. 

3. Ja EVTI nolemj nepiemērot naudas sodu vai soda naudas maksājumu, tā attiecīgi 

informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un attiecīgās dalībvalsts 

kompetentās iestādes, kā arī izklāsta sava lēmuma pieņemšanas iemeslus. 

4. Saskaņā ar 5.j un 5.k pantu piemērota naudas soda vai periodiska soda naudas 

maksājuma izpildi nodrošina atbilstoši tās dalībvalsts spēkā esošajiem civilprocesa 

noteikumiem, kuras teritorijā ir ticis piemērots attiecīgais naudas sods vai 

periodiskais soda naudas maksājums. 

Rīkojumu par izpildes nodrošināšanu pievieno pielikumā lēmumam, un vienīgā ar 

to saistītā formalitāte ir šāda lēmuma autentiskuma pārbaude, ko veic iestāde, 

kuru ikvienas dalībvalsts valdība izraugās šim nolūkam, un šo rīkojumu dara 

zināmu EVTI un Tiesai. 

Kad pēc attiecīgās personas lūguma ir izpildītas minētās formalitātes, šī persona 

var sākt izpildes nodrošināšanu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar 

attiecīgo jautājumu tieši vēršoties kompetentajā iestādē. 

Izpildes nodrošināšanu var apturēt tikai ar Tiesas lēmumu. Tomēr sūdzības par 

nepareizu izpildes nodrošināšanu ir attiecīgās dalībvalsts tiesu jurisdikcija. 

5. Naudas sodu un periodisku soda naudas maksājumu summas ieskaita Eiropas 

Savienības vispārējā budžetā. 

5.n pants 

Pārskatīšana Tiesā 

Tiesai ir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz to lēmumu pārskatīšanu, ar kuriem EVTI ir 

piemērojusi naudas sodu vai periodisku soda naudas maksājumu. Tā var anulēt, samazināt 

vai palielināt piemēroto naudas sodu vai periodisko soda naudas maksājumu.  

5.o pants 

Reģistrācijas anulēšana 

1. Neskarot 5.q pantu, EVTI anulē vērtspapīrošanas repozitorija reģistrāciju, ja tas: 

(a) skaidri atsakās no reģistrācijas vai nav sniedzis pakalpojumus sešus mēnešus 

pirms anulēšanas lēmuma pieņemšanas dienas; 

(b) ir panācis reģistrāciju, sniedzot nepatiesus paziņojumus vai izmantojot 

jebkādus citus nelikumīgus līdzekļus; 

(c) vairs neatbilst nosacījumiem, ar kādiem tas tika reģistrēts. 

2. Par lēmumu anulēt vērtspapīrošanas repozitorija reģistrāciju EVTI bez liekas 

kavēšanās paziņo 15. pantā minētajai attiecīgajai kompetentajai iestādei. 
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3. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā vērtspapīrošanas repozitorijs sniedz 

pakalpojumus un veic darbības un kura uzskata, ka ir izpildīts kāds no 1. punktā 

minētajiem nosacījumiem, var lūgt EVTI pārbaudīt, vai ir izpildīti attiecīgā 

vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas anulēšanas nosacījumi. Ja EVTI nolemj 

neanulēt attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija reģistrāciju, tā sniedz pilnīgu šāda 

lēmuma pamatojumu. 

4. Šā panta 3. punktā minētā kompetentā iestāde ir saskaņā ar 15. pantu izraudzītā 

iestāde. 

5.p pants 

Uzraudzības maksa 

1. EVTI vērtspapīrošanas repozitorijam piemēro maksu saskaņā ar šo regulu un ar 

deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstoši šā panta 3. punktam. Minētā maksa 

pilnībā sedz EVTI izdevumus, kas saistīti ar vērtspapīrošanas repozitorija 

reģistrāciju un uzraudzību. 

2. Vērtspapīrošanas repozitorijam piemērotā maksa sedz visas administratīvās 

izmaksas, kas EVTI rodas saistībā ar tā reģistrāciju un uzraudzību, un tā ir 

proporcionāla attiecīgā vērtspapīrošanas repozitorija apgrozījumam. 

3. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 22.e pantu, lai papildinātu/grozītu šo 

regulu, sīkāk precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem tā pienākas, 

maksas apmēru un maksāšanas kārtību. 

5.q pants 

EVTI veiktie uzraudzības pasākumi 

1. Ja saskaņā ar 5.i panta 5. punktu EVTI konstatē, ka vērtspapīrošanas repozitorijs 

ir izdarījis kādu no I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tā pieņem vienu vai 

vairākus šādus lēmumus, ar ko: 

(a) pieprasa vērtspapīrošanas repozitorijam izbeigt pārkāpumu; 

(b) piemēro naudas sodu saskaņā ar 5.j pantu; 

(c) izdod publiskus paziņojumus; 

(d) pieprasa jebkādas šīs regulas noteikumiem pretrunā esošas prakses pagaidu 

pārtraukšanu; 

(e) pieņem jebkādus pasākumus, lai nodrošinātu, ka vērtspapīrošanas 

repozitorijs turpina ievērot šajā regulā noteiktās juridiskās prasības; 

(f) nosaka pagaidu aizliegumu apstiprināt jaunus iniciatorus, sponsorus vai 

SSPE vai vērtspapīrošanas repozitorija piedāvāto pakalpojumu klāsta 

paplašināšanu, ja tie var apdraudēt stabilitāti vai datu precizitāti; 

(g) pieprasa fiziskas personas atcelšanu no amata vērtspapīrošanas repozitorija 

vadības struktūrā; 

(h) izmantojot to kā galējo līdzekli, anulē vērtspapīrošanas repozitorija 

reģistrāciju. 
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2. Pieņemot 1. punktā minētos lēmumus, EVTI ņem vērā pārkāpuma veidu un 

smagumu, kurus tā izvērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 

(a) pārkāpuma ilgums un biežums; 

(b) tas, vai pārkāpums ir atklājis nopietnus vai sistēmiskus trūkumus uzņēmuma 

procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē; 

(c) tas, vai pārkāpums ir izraisījis finanšu noziegumu, atvieglojis tā izdarīšanu 

vai ir bijis kā citādi ar to saistāms; 

(d) tas, vai pārkāpums ir izdarīts ar nodomu vai nolaidības dēļ. 

3. EVTI bez liekas kavēšanās par ikvienu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 

1. punktu, informē attiecīgo vērtspapīrošanas repozitoriju un dara to zināmu 

kompetentajām iestādēm, kuras izraudzītas saskaņā ar 15. pantu, un Komisijai. 

Visus šādus lēmumus EVTI publisko savā tīmekļa vietnē 10 darbdienu laikā pēc to 

pieņemšanas dienas. 

Publiskojot pirmajā daļā minēto lēmumu, EVTI publisko arī attiecīgā 

vērtspapīrošanas repozitorija tiesības pārsūdzēt lēmumu un attiecīgā gadījumā arī 

to, ka ir iesniegta šāda apelācija, precizējot, ka šāda apelācija neaptur attiecīgā 

lēmuma piemērošanu, un to, ka EVTI Apelācijas padome var apturēt apstrīdētā 

lēmuma piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. panta 3. punktu. 

5.r pants 

Atkārtotas vērtspapīrošanas aizliegums 

Vērtspapīrošanā izmantotie pamatā esošie riska darījumi neietver vērtspapīrošanas 

darījumus. 

3. nodaļa 

Vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana 

6. pants 

Apzīmējuma “vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana” izmantošana 

Iniciatori, sponsori un SSPE vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu “VPS” jeb “vienkāršs, 

pārredzams un standartizēts” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši atsaucas uz šiem 

terminiem, var izmantot tikai tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām šīs regulas 1. vai 2. iedaļā 

izklāstītajām prasībām, ja tie saskaņā ar 14. panta 1. punktu ir informējuši EVTI un ja 

attiecīgā vērtspapīrošana ir iekļauta 14. panta 4. punktā minētajā sarakstā. 

Par VPS uzskatītā vērtspapīrošanā iesaistīti iniciatori, sponsori un SSPE veic 

uzņēmējdarbību Savienībā, ja vien tie neveic uzņēmējdarbību trešā valstī, attiecībā uz kuru 

Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu saskaņā ar 22.f pantu. 

1. IEDAĻA 

VISPĀRĒJAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ VPS VĒRTSPAPĪROŠANU 

7. pants 

Vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana 

1. Par VPS uzskata vērtspapīrošanas darījumus — izņemot ABKV programmas un 
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darījumus —, kas atbilst šīs regulas 8., 9. un 10. pantā noteiktajām prasībām. 

1.a Vērtspapīrošanas darījumus — izņemot ABKV programmas un darījumus —, kas 

ieguldītājiem pārdoti pēc 2011. gada 1. janvāra un pirms šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas, no brīža, kad uz tiem attiecas 14. panta 1. punktā minētais 

paziņojums, uzskata par VPS ar nosacījumu, ka tie: 

(a) emisijas brīdī atbilst 8. panta 1. līdz 5. un 7. līdz 9. punktā un 9. panta 1. un 

3. punktā izklāstītajām prasībām; 

(b) no 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu brīža atbilst 8. panta 2. un 

6. punktā, 9. panta 2. punktā un 4. līdz 8. punktā un 10. panta 1. līdz 

4. punktā noteiktajām prasībām. 

1.b EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu pieņem pamatnostādnes 

un ieteikumus attiecībā uz 8., 9. un 10. pantā noteikto prasību saskaņotu 

interpretēšanu un piemērošanu. 

8. pants 

Prasības attiecībā uz vienkāršību 

1. Pamatā esošos riska darījumus SSPE iegādājas, izmantojot pārdošanu vai cesiju tādā 

veidā, lai varētu nodrošināt, ka pārdevējs vai jebkura cita trešā persona izpilda 

noslēgtā līguma noteikumus, tostarp pārdevēja maksātnespējas gadījumā. Pārdevēja 

maksātnespējas gadījumā pamatā esošo riska darījumu nodošanai SSPE nepiemēro 

stingrus atgūšanas noteikumus. Ja pamatā esošos riska darījumus nodod, izmantojot 

cesiju, un pēc darījuma noslēgšanas tos uzlabo, šādas uzlabošanas 

izraisītājnotikumos iekļauj vismaz šādus gadījumus:  

(a) pārdevēja kredītkvalitātes stāvokļa krasa pasliktināšanās;  

(b) pārdevēja saistību nepildīšana vai maksātnespēja; un 

(c) pārdevēja nenovērsti līgumsaistību pārkāpumi. 

2. Pārdevējs sniedz apliecinājumus un apņemšanās, ka, ciktāl tam ir zināms, 

vērtspapīrošanā izmantotie pamatā esošie riska darījumi nav apgrūtināti vai neatrodas 

citādā stāvoklī, kas var nelabvēlīgi ietekmēt pārdošanas vai cesijas darījuma 

izpildāmību. 

3. Pamatā esošie riska darījumi, kurus pārdevējs nodod SSPE, atbilst iepriekš 

noteiktiem un skaidri definētiem atbilstības kritērijiem, kas neļauj brīvi veikt aktīvu 

šo riska darījumu portfeļa pārvaldību. 

4. Vērtspapīrošanu nodrošina ar portfeli, kas sastāv no ▌viendabīgiem pamatā esošiem 

riska darījumiem. Portfelī ietilpstošos pamatā esošos riska darījumus uzskata par 

viendabīgiem, ja tie pieder pie viena aktīvu veida un ja ir pietiekami līdzīgas to ar 

līguma noteikumiem, kredītrisku, priekšapmaksu saistītās un citas iezīmes, kas 

nosaka ar šiem aktīviem saistītās naudas plūsmas. Mājokļa iegādei paredzēto 

aizdevumu portfeļus, korporatīvo aizdevumu portfeļus, aizdevumus uzņēmumu 

īpašumu iegādei, tās pašas kategorijas izpirkumnomas iespējas un kredītiespējas, 

aizdevumus automašīnu iegādei un automašīnu izpirkumnomas iespējas, kā arī 

personīgā, ģimenes vai mājsaimniecības patēriņa vajadzībām paredzētu 

kredītiespēju portfeļus uzskata par viena veida aktīviem.  Pamatā esošie riska 

darījumi ir līgumiski saistoši pienākumi, kuru nepildīšanas gadījumā ir paredzēta 
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iespēja vērsties ar pilnīgas zaudējumu atlīdzības prasību pret debitoru, ar noteiktu 

periodisku maksājumu plūsmu — kuras daļas summas ziņā var atšķirties —, kas 

attiecas uz īres maksas, pamatsummas un procentu maksājumiem vai citām tiesībām 

saņemt ienākumus no aktīviem, no kuriem izriet šādi maksājumi. Pamatā esošie riska 

darījumi neietver Direktīvā 2014/65/ES definētos pārvedamos vērtspapīrus. 

5. Pamatā esošie riska darījumi neietver vērtspapīrošanas darījumus. 

6. Pamatā esošo riska darījumu iniciēšanu iniciators vai sākotnējais aizdevējs veic savas 

parastās darījumdarbības ietvaros atbilstoši darījuma sākotnējās izvietošanas 

standartiem, kas nav mazāk stingri kā tie, kurus iniciators vai sākotnējais aizdevējs 

piemēro līdzīgu, taču nevērtspapīrotu riska darījumu iniciēšanai, un ekonomiskās 

būtības un kreditoru kategorijas ziņā šie darījumi ir salīdzināmi ar 

nevērtspapīrotiem riska darījumiem, kurus iniciators vai sākotnējais aizdevējs 

iniciē savas parastās darījumdarbības ietvaros. Būtiskas izmaiņas sākotnējās 

izvietošanas standartos pilnībā atklāj potenciāliem ieguldītājiem. Tādu 

vērtspapīrošanas darījumu gadījumos, kad pamatā esošie riska darījumi ir aizdevumi 

mājokļa iegādei, aizdevumu portfelis neietver nevienu aizdevumu, kas ir ticis 

piedāvāts tirgū un sākotnēji izvietots ar pieņēmumu, ka aizdevuma pieprasījuma 

iesniedzējam vai attiecīgā gadījumā starpniekiem tika darīts zināms, ka aizdevējs 

sniegto informāciju varētu nebūt pārbaudījis. Aizņēmēja kredītspējas izvērtējums 

atbilst prasībām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/17/ES 18. panta 1. līdz 4. punktā, 5. punkta a) apakšpunktā un 

6. punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK 8. pantā, vai 

līdzvērtīgām prasībām trešās valstīs. Iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam ir 

specializētas zināšanas par tādu riska darījumu iniciēšanu, kuri pēc būtības ir līdzīgi 

vērtspapīrotiem riska darījumiem. 

7. Atlases laikā pamatā esošie riska darījumi, ko bez liekas kavēšanas nodod SSPE, 

neietver riska darījumus, attiecībā uz kuriem ir iestājusies saistību neizpilde 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta nozīmē, un riska darījumus ar 

debitoru vai galvotāju, kura kredītkvalitāte ir samazināta un kurš pēc iniciatora vai 

sākotnējā aizdevēja rīcībā esošās informācijas kredītlīguma parakstīšanas laikā: 

(a) ir pieteicis maksātnespēju, vienojies ar saviem kreditoriem par parāda atlaišanu 

vai tā atmaksas grafika maiņu vai tiesa tā kreditoriem ir piešķīrusi tiesības uz 

līgumsaistību izpildes piespiedu nodrošināšanu vai uz zaudējumu 

atlīdzināšanu, kuri radušies maksājuma neveikšanas dēļ trīs gadu laikā pirms 

iniciēšanas dienas; 

(b) ir iekļauts personu ar negatīvu kredītvēsturi oficiālā reģistrā; 

(c) tā kredītizvērtējums vai kredītspējas izvērtējums liecina par to, ka šim 

debitoram līgumā paredzēto maksājumu neveikšanas risks ir būtiski lielāks 

nekā vidusmēra debitoram šāda veida aizdevumu gadījumā attiecīgajā 

jurisdikcijā. 

8. Debitori vai galvotāji līdz riska darījumu nodošanas brīdim jau ir veikuši vismaz 

vienu maksājumu, izņemot tādu atjaunojamu vērtspapīrošanas darījumu gadījumos, 

kuri ir nodrošināti ar ▌riska darījumiem, kas ir jāatmaksā ar vienu iemaksu, vai kuru 

termiņš ir mazāks par vienu gadu, ietverot bez ierobežojuma ikmēneša 

maksājumus par atjaunojamiem kredītiem. 
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9. Atmaksāšana vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem nav strukturēta tā, lai tā 

▌pārsvarā būtu atkarīga no to aktīvu pārdošanas, ar kuriem nodrošināti pamatā esošie 

riska darījumi. Pamatā esošie riska darījumi, kas ir nodrošināti ar aktīviem, kuru 

vērtību garantē vai pilnībā kompensē pamatā esošos riska darījumus nodrošinošo 

aktīvu pārdevējam vai citai trešai personai noteiktais pārpirkšanas pienākums, nav 

atkarīgi no to aktīvu pārdošanas, ar kuriem ir nodrošināti pamatā esošie riska 

darījumi. Tomēr tas neliedz šos aktīvus vēlāk pārguldīt vai refinansēt. 

9.a Arbitrāžas sintētiskās vērtspapīrošanas darījumi nav VPS vērtspapīrošana, un tos 

neuzskata par VPS, ja aktīvi netiek nodoti SSPE, veicot īstu tirdzniecības 

vērtspapīrošanu, vai saglabāti iniciatora bilancē, kā tas ir bilances sintētiskās 

vērtspapīrošanas gadījumā. 

9.b EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 

projektus, kuros sīkāk precizē: 

(a) šā panta 4. punktā minēto pamatā esošo riska darījumu iezīmes un kritērijus, 

pēc kuriem noteikt, vai šīs iezīmes ir pietiekami līdzīgas; 

(b) citus aktīvu veidus, kurus uzskata par viena veida aktīviem šā panta 

4. punkta un 12. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā. 

EVTI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [seši 

mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 

14. pantā. 

9. pants 

Prasības attiecībā uz standartizēšanu 

1. Iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs saskaņā ar šīs regulas 4. pantu ievēro 

riska paturēšanas prasības. 

2. Mazina ar procentu likmēm un valūtu saistītos riskus, ko rada vērtspapīrošana, un 

publisko šajā nolūkā veiktos pasākumus. Pamatā esošie riska darījumi neietver 

atvasinātos instrumentus, izņemot gadījumus, kad tos izmanto, lai ierobežotu ar valūtu 

un procentu likmēm saistītos riskus. Šos atvasinātos instrumentus sākotnēji izvieto un 

dokumentē atbilstoši vispārējiem standartiem starptautisko finanšu jomā. 

3. Jebkādi ar vērtspapīrošanas aktīviem un saistībām saistīti atsauces procentu 

maksājumi balstās uz vispārēji izmantotām tirgus procentu likmēm, nevis uz 

▌formulām vai atvasinājumiem. 

4. Ja vērtspapīrošana ir tikusi noteikta bez atjaunošanas perioda vai arī attiecīgais 

atjaunošanas periods ir beidzies un ja ir ticis izsniegts paziņojums par tiesību 

izmantošanu vai par tūlītēju samaksu, SSPE kontos netiek bloķētas ievērojamas 

naudas summas un galvenos ienākumus no pamatā esošajiem riska darījumiem nodod 

tālāk ieguldītājiem, izmantojot vērtspapīrošanas pozīciju secīgu atmaksāšanu saskaņā 

ar vērtspapīrošanas pozīcijas prioritātes pakāpi. Vērtspapīrošanas pozīciju atmaksu 

neapvērš attiecībā uz to prioritātes pakāpi, un ar rezultatīvajiem rādītājiem saistītos 

izraisītājnotikumus iekļauj darījumos, kuriem ir raksturīga nesecīga maksājumu 

prioritāte, tostarp vismaz pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitātes pazemināšanās 
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zem iepriekš noteiktas robežvērtības. Netiek paredzēti noteikumi, kas pieprasa pamatā 

esošo riska darījumu automātisku dzēšanu pēc tirgus vērtības. 

5. Darījuma dokumentācijā iekļauj atbilstošus priekšlaicīgas amortizācijas gadījumus vai 

izraisītājnotikumus attiecībā uz atjaunošanas perioda izbeigšanu, ja vērtspapīrošana ir 

noteikta ar atjaunošanas periodu, tostarp vismaz šādus faktus: 

(a) pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitātes pazemināšanās līdz iepriekš 

noteiktam slieksnim vai zemāk par to; 

(b) ar maksātnespēju saistīta notikuma iestāšanās attiecībā uz iniciatoru vai parādus 

apkalpojošo sabiedrību; 

(c) SSPE turēto pamatā esošo riska darījumu vērtība noslīd zem iepriekš noteiktas 

robežvērtības (priekšlaicīgas amortizācijas gadījums); 

(d) nespēja radīt pietiekamus jaunus pamatā esošos riska darījumus, kas atbilst 

iepriekš noteiktiem kredītkvalitātes kritērijiem (atjaunošanas perioda 

izbeigšanas izraisītājnotikums). 

6. Darījuma dokumentācijā skaidri norāda: 

(a) tādas parādus apkalpojošās sabiedrības un tās vadības grupas līgumiskās 

saistības, pienākumus un atbildību, kurām ir specializētas zināšanas par pamatā 

esošo riska darījumu apkalpošanu, un attiecīgā gadījumā pilnvarotās personas un 

citu papildpakalpojumu sniedzēju līgumiskās saistības, pienākumus un 

atbildību; 

(b) procesus un atbildību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka parādus 

apkalpojošās sabiedrības saistību nepildīšana vai maksātnespēja neizraisa 

parādu apkalpošanas izbeigšanu, piemēram, tādu līguma noteikumu par 

aizstāšanu, kurš saistību nepildīšanas vai maksātnespējas gadījumā ļauj 

aizstāt parādus apkalpojošo sabiedrību; 

(c) noteikumus, kas nodrošina atvasināto instrumentu darījuma partneru, 

likviditātes nodrošinātāju un norēķinu bankas aizstāšanu saistību nepildīšanas, 

maksātnespējas un attiecīgā gadījumā citu precizētu notikumu gadījumā. 

Tiek pienācīgi dokumentētas politikas nostādnes, procedūras un risku pārvaldības 

kontrole, un ir ieviestas efektīvas sistēmas. 

7. Darījuma dokumentācija skaidrā un konsekventā izklāstā ietver definīcijas, 

tiesībaizsardzības līdzekļus un darbības attiecībā uz debitoru pārkāpumiem un saistību 

nepildīšanu, parādsaistību pārstrukturēšanu, parādu atlaišanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu rezultativitātes 

kompensēšanas pasākumus. Šajā dokumentācijā skaidri norāda maksājumu prioritāti, 

izraisītājnotikumus, izmaiņas maksājumu prioritātē pēc izraisītājnotikuma iestāšanās, 

kā arī pienākumu ziņot par šādiem notikumiem. Izmaiņas šādos nosacījumos un 

procesos var izdarīt ar nosacījumu, ka tām nebūs būtiska negatīva ietekme uz 

vērtspapīrošanas pozīciju atmaksāšanu. Par jebkādām izmaiņām maksājumu 

prioritātē ziņo to veikšanas laikā. 

8. Vērtspapīrošanas dokumentācija ietver skaidrus noteikumus, kas palīdz savlaicīgi 

atrisināt konfliktus starp dažādu kategoriju ieguldītājiem, balsstiesības tiek skaidri 
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noteiktas un piešķirtas parādzīmju turētājiem, un tiek skaidri norādīta tās pilnvarotās 

personas un citu vienību atbildība, kurām ir fiduciāri pienākumi pret ieguldītājiem. 

10. pants 

Prasības attiecībā uz pārredzamību 

1. Iniciators un sponsors ▌pirms ieguldīšanas nodrošina ieguldītājam piekļuvi datiem par 

statiskiem un dinamiskiem vēsturiskiem saistību nepildīšanas un zaudējumu 

rezultatīvajiem rādītājiem, piemēram, datiem par pārkāpumiem un saistību 

nepildīšanu, attiecībā uz riska darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi riska darījumiem, kuri 

tiek vērtspapīroti. Šie dati aptver laikposmu, kas nav īsāks par septiņiem gadiem, 

attiecībā uz riska darījumiem, kas nav mazumtirdzniecības riska darījumi, un 

laikposmu, kas nav īsāks par pieciem gadiem, attiecībā uz mazumtirdzniecības riska 

darījumiem. Pamatu apgalvojumam par līdzību publisko. 

2. Pirms tādu vērtspapīru emisijas, kuri izriet no attiecīgās vērtspapīrošanas, piemērota 

un neatkarīga persona veic riska darījumu izlases ārēju pārbaudi, tostarp pārbaudot, 

vai dati, kas sniegti par pamatā esošajiem riska darījumiem, ir precīzi (ar 95 % 

ticamības pakāpi). 

3. Iniciators vai sponsors gan pirms vērtspapīrošanas cenas noteikšanas, gan regulāri pēc 

tam ieguldītājiem dara pieejamu skaidri dokumentētu saistību naudas plūsmas 

modeli, kas precīzi atspoguļo līgumattiecības starp pamatā esošajiem riska 

darījumiem un maksājumiem starp iniciatoru, sponsoru, ieguldītājiem, citām trešām 

personām un SSPE. 

3.a Iniciators un sponsors publicē informāciju par vērtspapīrošanas ilgtermiņa un 

ilgtspējīgo raksturu no ieguldītāju perspektīvas, izmantojot vides, sociālos un 

pārvaldības kritērijus, lai aprakstītu, kā šī vērtspapīrošana veicinājusi ieguldījumus 

reālajā ekonomikā un kā sākotnējais aizdevējs izmantojis atbrīvojušos kapitālu. 

4. Iniciators un sponsors ▌ir kopīgi atbildīgi par šīs regulas 5. panta noteikumu 

ievērošanu un par to, lai tiktu nodrošināts, ka pirms cenas noteikšanas potenciālajiem 

ieguldītājiem tiek darīta pieejama visa 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā prasītā 

informācija. Iniciators un sponsors ir atbildīgi arī par to, lai tiktu nodrošināts, ka 

pirms cenas noteikšanas vismaz projekta jeb sākotnējā formā tiek darīta pieejama 

5. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā prasītā informācija, ja to pieļauj 

Direktīvas 2003/71/EK 3. pants. Turklāt iniciators un sponsors ir atbildīgi par to, lai 

tiktu nodrošināts, ka ne vēlāk kā 15 dienas pēc darījuma noslēgšanas ieguldītājiem 

tiek darīta pieejama galīgā dokumentācija. 

2. IEDAĻA 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ABKV VĒRTSPAPĪROŠANU 

11. pants 

Vienkārša, pārredzama un standartizēta ABKV vērtspapīrošana 

ABKV darījumu uzskata par VPS, ja tas atbilst ▌12. pantā izklāstītajām darījuma 

līmeņaprasībām. ABKV programmu uzskata par VPS, ja tā atbilst 13. pantā izklāstītajām 

prasībām. 



 

PE583.961v02-00 44/75 RR\1113061LV.docx 

LV 

12. pants 

Darījuma līmeņa prasības 

1. ABKV programmas ietvaros veiktu darījumu uzskata par VPS, ja tas atbilst šā panta 

prasībām ▌. Šīs iedaļas piemērošanas nolūkā ar 8. panta 7. punktā minētajiem 

terminiem “iniciators” un “sākotnējais aizdevējs” saprot pārdevēju. 

1.a Atmaksāšana vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem nav atkarīga no to aktīvu 

pārdošanas, ar kuriem nodrošināti pamatā esošie riska darījumi. Šī prasība 

neattiecas uz aktīviem, kuru vērtību garantē vai pilnībā kompensē pārdevēja vai citas 

trešās personas spēkā esošas saistības pārpirkt vai refinansēt aktīvus, ar kuriem par 

iepriekš noteiktu summu ir nodrošināts pamatā esošais riska darījums, un tā neliedz 

šādu aktīvu sekojošu pārguldīšanu vai refinansēšanu. 

2. Darījumus ABKV programmas ietvaros nodrošina ar aktīvu veida ziņā viendabīgu 

pamatā esošo riska darījumu portfeli, to vidējais svērtais atlikušais termiņš nepārsniedz 

vienu gadu, neviena šāda darījuma atlikušais termiņš nav ilgāks par trim gadiem, 

izņemot automašīnu iegādei paredzēto aizdevumu, automašīnu izpirkumnomas 

iespēju un aprīkojuma izpirkumnomas darījumu portfeļu gadījumā, kuru vidējais 

svērtais atlikušais termiņš nepārsniedz četrus ar pusi gadus, un neviena pamatā 

esošā darījuma atlikušais termiņš nav ilgāks par sešiem gadiem. Pamatā esošie riska 

darījumi neietver nedz aizdevumus, kas nodrošināti ar mājokļa vai komerciālo 

hipotēku, nedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 1. punkta e) apakšpunktā 

minētos pilnībā garantētos aizdevumus mājokļa iegādei. Pamatā esošie riska darījumi 

ietver līgumiski saistošus pienākumus, kuru nepildīšanas gadījumā ir paredzēta iespēja 

vērsties ar pilnīgas zaudējumu atlīdzības prasību pret debitoru, tajos ir noteiktas 

maksājumu plūsmas, kas attiecas uz īres maksas, pamatsummas un procentu 

maksājumiem vai uz citām tiesībām saņemt ienākumus no aktīviem, no kuriem izriet 

šādi maksājumi. Pamatā esošie riska darījumi neietver Direktīvā 2014/65/ES definētos 

pārvedamos vērtspapīrus. 

3. Jebkādi ar vērtspapīrošanas aktīviem un saistībām saistīti atsauces procentu 

maksājumi balstās uz vispārēji izmantotām tirgus procentu likmēm, nevis uz 

sarežģītām formulām vai atvasinājumiem. 

4. Pēc pārdevēja saistību nepildīšanas konstatēšanas vai notikuma, kas izraisa tūlītēju 

samaksu, SSPE kontos netiek bloķētas ievērojamas naudas summas un galvenos 

ienākumus no pamatā esošajiem riska darījumiem nodod tālāk ieguldītājiem, 

izmantojot vērtspapīrošanas pozīciju secīgu atmaksāšanu saskaņā ar vērtspapīrošanas 

pozīcijas prioritātes pakāpi. Neparedz noteikumus, saskaņā ar kuriem pamatā esošos 

riska darījumus automātiski dzēš pēc tirgus vērtības. 

5. Pamatā esošo riska darījumu iniciēšanu veic pārdevēja parastās darījumdarbības 

ietvaros atbilstoši darījuma sākotnējās izvietošanas standartiem, kas nav mazāk stingri 

kā tie, kurus pārdevējs piemēro līdzīgu, taču nevērtspapīrotu riska darījumu 

iniciēšanai. Būtiskas izmaiņas sākotnējās izvietošanas standartos pilnībā atklāj 

potenciāliem ieguldītājiem. Tādu vērtspapīrošanas darījumu gadījumos, kad pamatā 

esošie riska darījumi ir aizdevumi mājokļa iegādei, aizdevumu portfelis neietver 

nevienu aizdevumu, kas ir ticis piedāvāts tirgū un sākotnēji izvietots ar pieņēmumu, 

ka aizdevuma pieprasījuma iesniedzējam vai attiecīgā gadījumā starpniekiem tika 

darīts zināms, ka aizdevējs sniegto informāciju varētu nebūt pārbaudījis. Pārdevējam 
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ir specializētas zināšanas par tādu riska darījumu iniciēšanu, kuri būtībā ir līdzīgi 

vērtspapīrotiem riska darījumiem. 

6. Darījuma dokumentācijā iekļauj atjaunošanas laikposma izbeigšanas 

izraisītājnotikumus, tostarp vismaz šādus faktus: 

(a) pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitātes pazemināšanās līdz iepriekš 

noteiktam slieksnim vai zemāk par to; 

(b) ar maksātnespēju saistīta notikuma iestāšanās attiecībā uz pārdevēju vai parādus 

apkalpojošo sabiedrību; 

(c) nespēja radīt pietiekamus jaunus pamatā esošos riska darījumus, kas atbilst 

iepriekš noteiktiem kredītkvalitātes kritērijiem. 

7. Darījuma dokumentācijā skaidri norāda: 

(a) tāda sponsora, parādus apkalpojošās sabiedrības un tās vadības grupas 

līgumiskās saistības, pienākumus un atbildību, kuriem ir specializētas zināšanas 

par pamatā esošiem riska darījumu apkalpošanu, un attiecīgā gadījumā 

pilnvarotās personas un citu papildpakalpojumu sniedzēju līgumiskas saistības, 

pienākumus un atbildību; 

(b) procesus un atbildību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka parādus 

apkalpojošās sabiedrības saistību nepildīšana vai maksātnespēja neizraisa 

parādu apkalpošanas izbeigšanu; 

(c) noteikumus, kas nodrošina atvasināto instrumentu darījuma partneru un 

norēķinu bankas aizstāšanu saistību nepildīšanas, maksātnespējas un attiecīgā 

gadījumā citu precizētu notikumu gadījumā. 

▌ 

Tiek pienācīgi dokumentētas politikas nostādnes, procedūras un risku pārvaldības 

kontrole, un ir ieviestas efektīvas sistēmas. 

12.a pants 

ABKV programmas sponsora loma 

1. ABKV programmas sponsors ir kredītiestāde, ko uzrauga saskaņā ar 

Direktīvu 2013/36/ES, vai regulēts fonds vai aktīvu pārvaldnieks. 

2. ABKV programmas sponsors ir likviditātes mehānisma nodrošinātājs un atbalsta visas 

vērtspapīrošanas pozīcijas ABKV programmas līmenī, šādam atbalstam ietverot visus 

ar likviditāti saistītos riskus, kredītriskus un jebkādus vērtspapīroto riska darījumu 

atgūstamās vērtības būtiskas samazināšanās riskus, kā arī jebkādas citas darījumu 

izmaksas un izmaksas programmas mērogā. Sponsors ieguldītājiem dara pieejamu 

darījuma līmenī sniegtā atbalsta aprakstu, tostarp nodrošināto likviditātes mehānismu 

aprakstu. 

3. Pirms VPS ABKV programmas sponsorēšanas kredītiestāde savai uzraudzības 

institūcijai spriedzes testā uzskatāmi parāda, ka šīs kredītiestādes saskaņā ar 2. punktu 

pildāmā loma neapdraud tās finanšu stabilitāti, pat ne galējas spriedzes situācijā tirgū, 

kad īstermiņa finansējuma tirgus izsīkst visām tām ABVK programmām, attiecībā uz 

kurām tai ir šāda loma. Šajā nolūkā sponsors savai uzraudzības institūcijai regulāri 

sniedz konkrētu informāciju par tā pienākumiem saistībā ar pakāpeniski pieaugošo 
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likviditātes risku un par to, kā šo pienākumu pildīšanu var atvieglot likviditātes 

rezerves. 

4. Pirms iesaistīšanās ABKV darījumā ABKV programmas sponsors pārbauda, vai 

pārdevējs visus savus kredītus piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem 

kritērijiem un skaidri noteiktām šo kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas 

un finansēšanas procedūrām un vai tas ir ieviesis efektīvas sistēmas šo kritēriju un 

procedūru piemērošanai. Sponsors veic pats savu uzticamības pārbaudi saskaņā ar šīs 

regulas 3. pantu un pārbauda, vai pārdevējs ievēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 

259. panta 3. punkta i) līdz m) apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz pareizas 

sākotnējās izvietošanas standartiem, apkalpošanas spēju un iekasēšanas procesiem vai 

līdzvērtīgas prasības trešās valstīs. Tiek pienācīgi dokumentētas politikas nostādnes, 

procedūras un risku pārvaldības kontrole, un ir ieviestas efektīvas sistēmas. 

5. Sākotnējais aizdevējs vai emitents darījuma līmenī vai sponsors attiecīgās ABKV 

programmas līmenī ievēro riska paturēšanas prasību saskaņā ar 4. pantu. 

6. ABKV programmām piemēro 5. pantu. ABKV programmas sponsors ir atbildīgs par 

5. panta noteikumu ievērošanu, un tas: 

(a) ieguldītājiem dara pieejamu visu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā prasīto 

apkopoto informāciju un atjaunina šo informāciju reizi ceturksnī; un 

(b) dara pieejamu šīs regulas 5. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā prasīto 

informāciju. 

7. Ja sponsors līdz likviditātes mehānisma finansēšanas saistību termiņa beigām tās 

neatjauno, līdzekļi no tā tiek izņemti, un tiek atmaksāti vērtspapīri, kuriem pienācis 

dzēšanas termiņš. 

13. pants 

Programmas līmeņa prasības 

1. Visi darījumi, kas tiek veikti ABKV programmas ietvaros, atbilst ▌12. pantā 

izklāstītajām prasībām. Izņemot 12. panta 2. punktu, individuāli darījumi, kuru 

apmērs nepārsniedz 5 % no ABKV programmas pamatā esošo riska darījumu 

apkopotās summas, var uz laiku neatbilst 12. panta noteikumiem, neietekmējot 

programmas VPS statusu. 

2. Iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs pilda riska paturēšanas prasību saskaņā 

ar ▌4. pantu.  

3. ▌Kredītkvalitātes uzlabošana neizraisa laidienu otro kārtu programmas līmenī. 

4. ABKV programmas sponsors ir kredītiestāde, ko uzrauga saskaņā ar 

Direktīvu 2013/36/ES. Sponsors ir likviditātes mehānisma nodrošinātājs, atbalsta 

visas vērtspapīrošanas pozīcijas darījuma līmenī ABKV programmas ietvaros un 

aptver visus likviditātes riskus, kredītriskus un jebkādus vērtspapīroto riska darījumu 

atgūstamās vērtības būtiskas samazināšanās riskus, kā arī jebkkādas citas darījumu 

izmaksas un izmaksas programmas mērogā. 

5. Saistībā ar ABKV programmu emitētus vērtspapīrošanas darījumus, kas pēc 

iniciatora, sponsora vai SSPE izvēles ietver pirkšanas iespējas, pagarināšanas 

klauzulas un citas klauzulas un kas ietekmē to galīgo termiņu, neuzskata par VPS. 
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6. Mazina ar procentu likmēm un valūtu saistītos riskus, kas rodas ABKV programmas 

līmenī, un publisko šajā nolūkā veiktos pasākumus. Atvasinātos instrumentus 

programmas līmenī izmanto tikai ar valūtu un procentu likmēm saistīto risku 

ierobežošanai. Šādus atvasinātos instrumentus dokumentē atbilstoši vispārējiem 

standartiem starptautisko finanšu jomā. 

7. Ar programmu saistītajā dokumentācijā skaidri norāda: 

(a) tās pilnvarotās personas un citu vienību atbildību, kurām attiecīgā gadījumā ir 

fiduciāri pienākumi pret ieguldītājiem; 

▌ (c) tāda sponsora un tā vadības grupas līgumiskās saistības, pienākumus un 

atbildību, kuriem ir specializētas zināšanas par kredītu sākotnējo izvietošanu, un 

attiecīgā gadījumā pilnvarotās personas un citu papildpakalpojumu sniedzēju 

līgumiskas saistības, pienākumus un atbildību; 

▌ (e) noteikumus, kas nodrošina atvasināto instrumentu darījuma partneru un 

norēķinu bankas aizstāšanu ABKV programmas līmenī saistību nepildīšanas, 

maksātnespējas un ▌citu precizētu notikumu gadījumā, ja šādus gadījumus 

neietver likviditātes mehānisms; 

(f) to, ka precizētu notikumu, sponsora saistību nepildīšanas vai maksātnespējas 

gadījumā paredz pasākumus, lai panāktu attiecīgi finansēšanas saistību izpildes 

nodrošināšanu vai likviditātes mehānisma nodrošinātāja aizstāšanu. Ja 

likviditātes mehānisma nodrošinātājs 30 dienu laikā pēc finansēšanas saistību 

termiņa beigām tās neatjauno, līdzekļi no finansēšanas mehānisma tiek izņemti, 

tiek atmaksāti vērtspapīri, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, un izbeidz riska 

darījumu iegādes darījumus, vienlaikus dzēšot pamatā esošos riska darījumus. 

Tiek pienācīgi dokumentētas politikas nostādnes, procedūras un risku pārvaldības 

kontrole, un ir ieviestas efektīvas sistēmas. 

8. Iniciators un sponsors ir solidāri atbildīgi par šīs regulas 5. panta noteikumu 

ievērošanu ABKV programmas līmenī un nodrošina, ka pirms cenu noteikšanas 

▌potenciālajiem ieguldītājiem tiek sniegta šāda informācija:  

(a) visa apkopotā informācija, kas prasīta 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā; 

(b) informācija, kas prasīta 5. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā. 

8.a Prospektā vai — gadījumā, ja prospekts nav ticis izdots, — ar programmu saistītajā 

dokumentācijā norāda, vai un kā ir tikuši ievēroti 11. līdz 13. pantā minētie VPS 

kritēriji. 

14. pants 

VPS paziņojums un uzticamības pārbaude 

1. Iniciatori un sponsori ▌, izmantojot šā panta 5. punktā minēto veidlapu, kopīgi 

informē EVTI par to, ka vērtspapīrošana atbilst šīs regulas 7. līdz 10. panta vai 11. līdz 

13. panta prasībām (VPS paziņojums). Ja ABKV programmai ir vairāki iniciatori, 

katrs iniciators informē EVTI attiecībā uz 12. pantā paredzētajām prasībām tikai 

par savu darījumu. EVTI saskaņā ar 4. punktu VPS paziņojumu publicē savā 

oficiālajā tīmekļa vietnē. Tie informē arī savu kompetento iestādi. Vērtspapīrošanas 

iniciators, sponsors un SSPE no sava vidus izraugās vienību par pirmo kontaktpunktu 
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ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm. Ja iniciators un sponsors nav savstarpēji 

vienojušies, kura vienība pildīs šajā pantā noteiktās prasības, tās pilda iniciators. 

1.a Lai pārbaudītu, vai vērtpapīrošana atbilst VPS kritērijiem, iniciators, sponsors vai 

SSPE var izmantot trešās personas pakalpojumus. Tomēr šādas trešās personas 

padoms neietekmē iniciatora, sponsora vai SSPE atbildību par savu juridisko 

pienākumu izpildi saskaņā ar šo regulu. 

Ja iniciators, sponsors un SSPE izmanto trešās personas pakalpojumus, lai 

izvērtētu, vai vērtpapīrošana atbilst 7. līdz 10. pantam vai 11. līdz 13. panta 

prasībām, VPS paziņojumā iekļauj paziņojumu, ka atbilstību VPS kritērijiem ir 

apstiprinājusi minētā trešā persona. Paziņojumā iekļauj arī attiecīgās trešās 

personas nosaukumu un uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

2. Ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs nav Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 

1) un 2) apakšpunktā definēta kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, šā 

panta 1. punktā minētajam paziņojumam pievieno: 

(a) iniciatora vai sākotnējā aizdevēja apliecinājumu, ka kredīti tiek piešķirti, 

balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri aprakstītām 

procedūrām attiecībā uz kredītu apstiprināšanu, grozīšanu, atjaunošanu un 

finansēšanu, un ka iniciators vai sākotnējais aizdevējs ir ieviesis efektīvas 

sistēmas šādu procedūru izmantošanai; 

(b) paziņojumu par to, vai a) apakšpunktā minētie elementi ir pakļauti uzraudzībai. 

3. Iniciators, sponsors vai SSPE nekavējoties informē EVTI un savu kompetento iestādi, 

ja vērtspapīrošana vairs neatbilst ▌7. līdz 10. panta vai 11. līdz 13. panta prasībām. 

4. EVTI savas oficiālās tīmekļa vietnes attiecīgajā sadaļā nekavējoties publicē visu to 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstu, par kuriem iniciatori, sponsori un SSPE ir 

informējuši, ka tie atbilst 7. līdz 10. panta vai 11. līdz 13. panta prasībām. EVTI šo 

sarakstu atjaunina, ja pēc kompetentās iestādes lēmuma vai iniciatora, sponsora vai 

SSPE paziņojuma vērtspapīrošanas darījumi vairs netiek uzskatīti par VPS. Ja 

kompetentā iestāde saskaņā ar 17. pantu ir piemērojusi administratīvu sodu vai 

korektīvus pasākumus, tā nekavējoties par to informē EVTI. EVTI minētajā sarakstā 

nekavējoties norāda, ka kompetentā iestāde saistībā ar attiecīgo vērtspapīrošanu ir 

piemērojusi administratīvu sodu vai korektīvus pasākumus. 

5. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 

projektus, kuros precizē informāciju, ko iniciators, sponsors un SSPE sniedz, lai 

izpildītu 1. punktā noteiktos pienākumus, un ar standartizētas veidlapas palīdzību 

nosaka tās formātu. 

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz 

[12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 

14. pantā. 
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4. nodaļa 

Uzraudzība  

15. pants 

Kompetento iestāžu izraudzīšanās 

1. Šīs regulas 3. pantā izklāstīto pienākumu izpildi nodrošina šādas kompetentās iestādes 

saskaņā ar pilnvarām, kas tām piešķirtas ar attiecīgajiem tiesību aktiem: 

(a) attiecībā uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām — kompetentā 

iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 10. punktu; 

(b) attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem — kompetentā 

iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 44. pantu; 

(c) attiecībā uz PVKIU un PVKIU pārvaldības sabiedrībām — kompetentā iestāde, 

kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 97. pantu; 

(d) attiecībā uz papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām — kompetentā 

iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 6. panta 

g) apakšpunktu; 

(e) attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām — kompetentā 

iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 4. pantu, tostarp 

ECB — saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013. 

2. Kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par sponsoru uzraudzību saskaņā ar 

Direktīvas 2013/36/ES 4. pantu, tostarp ECB saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/2013, nodrošina, ka sponsori pilda šīs regulas 4. līdz 14. pantā izklāstītos 

pienākumus. 

3. Ja iniciatori, sākotnējie aizdevēji un SSPE tiek uzraudzīti saskaņā ar 

Direktīvu  013/36/ES, Regulu (ES) Nr. 1024/2013, Direktīvu 2009/138/EK, 

Direktīvu 2003/41/EK, Direktīvu 2011/61/ES vai Direktīvu 2009/65/EK, attiecīgās 

saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem izraudzītās kompetentās iestādes, tai skaitā 

ECB — saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, nodrošina šīs regulas 4. un 

5. pantā izklāstīto pienākumu izpildi. 

4. Attiecībā uz vienībām, uz kurām neattiecas 3. punktā minētie Savienības tiesību akti, 

dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, lai nodrošinātu šīs 

regulas 4. un 5. panta noteikumu ievērošanu. Dalībvalstis informē Komisiju, EVTI, 

EBI, EAAPI un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par kompetento iestāžu 

izraudzīšanos saskaņā ar šo punktu. Šo pienākumu nepiemēro nefinanšu 

sabiedrībām, kas pārdod riska darījumus saskaņā ar ABKV programmu vai citu 

vērtspapīrošanas darījumu vai shēmu. 

4.a EVTI kopā ar valstu kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīgas par vērtspapīru tirgu 

uzraudzību, uzrauga un nodrošina 6. līdz 14. pantā izklāstīto pienākumu izpildi. 

 

5. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un regulāri atjaunina šajā pantā minēto kompetento 

iestāžu sarakstu. 
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16. pants 

Kompetento iestāžu pilnvaras 

1. Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka kompetentajai iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar 

15. panta 2. līdz 4.a punktu, ir uzraudzības, izmeklēšanas un sankciju piemērošanas 

pilnvaras, kuras ir nepieciešamas šajā regulā paredzēto pienākumu pildīšanai. 

2. Saskaņā ar 15. panta 2. līdz 4.a punktu izraudzītā kompetentā iestāde regulāri 

pārskata kārtības, procedūras un mehānismus, ko ieviesuši iniciatori, sponsori, SSPE 

un sākotnējie aizdevēji, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām. 

2.a Kompetentā iestāde uzrauga, tostarp izmantojot regulāras izlases veida pārbaudes, 

jaunas emisijas, jo īpaši vērtspapīrošanas darījumu emisijas, attiecībā uz kurām 

tirgum ir maza pieredze, lai konstatētu pārkāpumus, kas minēti 17. panta 1. punktā, 

vai iezīmes, kurām nav cita acīmredzama pamatojuma kā tikai šīs regulas noteikumu 

apiešana. 

3. Kompetentās iestādes pieprasa, lai vērtspapīrošanas darījumu radītie riski, tai skaitā 

reputācijas riski, tiktu izvērtēti un novērsti, izmantojot atbilstošas politikas nostādnes 

un procedūras, ko ieviesuši iniciatori, sponsori, SSPE un sākotnējie aizdevēji. 

3.a Kompetentā iestāde vērtspapīrošanas jomā veiktās prudenciālās uzraudzības 

ietvaros attiecīgā gadījumā uzrauga specifisko ietekmi, kādu līdzdalība 

vērtspapīrošanas tirgū atstāj uz tās finanšu institūcijas stabilitāti, kura darbojas kā 

sākotnējais aizdevējs, iniciators, sponsors vai ieguldītājs, un, neskarot stingrāko 

nozaru regulējumu, tā šo uzraudzību veic, ņemot vērā: 

(a) kapitāla rezervju lielumu, lai mazinātu vērtspapīrošanas tirgus 

procikliskumu; 

(b) likviditātes rezervju lielumu, kuras nepieciešamas, lai neitralizētu ABKV 

programmām kredītiestāžu sniegtā atbalsta iespējamu koncentrāciju; 

(c) ar likviditāti saistīto risku ieguldītājiem, kuru rada būtiska termiņu nesakritība 

starp to finansējumu un ieguldījumiem. 

Ja kompetentā iestāde konstatē risku finanšu stabilitātei vai visai finanšu sistēmai 

kopumā, neatkarīgi no tās pienākumiem, kas noteikti 21. punktā, tā veic pasākumus 

šādu risku mazināšanai, par saviem konstatējumiem ziņo par makroprudenciālo 

uzraudzību atbildīgajai iestādei, kura izraudzīta saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 575/2013, un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai, kā arī par to informē Komisiju 

un Eiropas Parlamentu. 

3.b Kompetentā iestāde kopā ar EVTI uzrauga jebkādu iespējamu šīs regulas 4. panta 

1.a punktā izklāstīto pienākumu apiešanu, ar kuras palīdzību vērtspapīrošanas 

darījumi tiek īpaši strukturēti vai tirgoti tā, lai tie neietilptu minēto pienākumu 

piemērošanas jomā. Kompetentā iestāde veic uzraudzību un ziņo EVTI, kas izvērtē 

kompetentās iestādes sniegto informāciju un ziņo Komisijai, Parlamentam un 

Padomei par jebkādām izšķiroši svarīgām norisēm tirgus prakses attīstībā šajā jomā. 

16.a pants 

Vērtspapīrošanas tirgus makroprudenciālā uzraudzība 
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1. Savu attiecīgo uzdevumu robežās Eiropas Sistēmisko risku kolēģija ir atbildīga par Eiropas 

Savienības vērtspapīrošanas tirgus makroprudenciālo uzraudzību un EBI — par 

mikroprudenciālo uzraudzību, vienlaikus ņemot vērā tirgus segmentu un aktīvu kategoriju 

īpatnības.  

2. Pēc tam, kad ir publicēts 29. pantā minētais reizi divos gados sagatavojamais ziņojuma par 

vērtspapīrošanas tirgu, un lai atspoguļotu izmaiņas tirgus apstākļos un nepieļautu aktīvu 

burbuļu veidošanos dažādos tirgus segmentos vai aktīvu kategorijās un Savienības 

vērtspapīrošanas tirgus daļu darbības pārtraukšanu krīzes laikos, EBI ciešā sadarbībā ar 

ESRK sešu mēnešu laikā pēc šāda ziņojuma publicēšanas izstrādā regulatīvu tehnisko 

standartu projektus un ik pēc diviem gadiem pēc tam sagatavo pārskatītus regulatīvu 

tehnisko standartu projektus, lai precizētu: 

(a) 4. panta 1. punktā minēto paturēšanas likmi — kas nepārsniedz 5 % līdz 

20 % —, kuru piemēro attiecībā uz 4. panta 2. punktā uzskaitītajiem paturēšanas 

veidiem, ņemot vērā tirgus segmentu īpatnības; 

(b)  to, cik lielā apmērā vērtspapīrotajiem aktīviem ir piemērojamas garantijas; 

(c)  to, vai iniciators, nosakot prasīto paturēšanas likmi, attiecīgos riska 

darījumus ir paturējis savā bilancē daļu no to sākotnējā termiņa;  

(d) to, vai prasītās paturēšanas likmes tiek palielinātas līdz maksimālajai 20 % 

robežvērtībai, vai arī norāda iemeslu tās samazināšanai, vienlaikus ņemot vērā 

tirgus segmentu īpatnības; un  

(e) to, vai vērtspapīrotajiem aktīviem ir piemērojamas garantijas. 

Minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus izstrādā līdz [divi gadi pēc šīs 

regulas spēkā stāšanās dienas] vai attiecīgā gadījumā divu gadu laikā pēc 

visnesenāko regulatīvo tehnisko standartu izstrādes saskaņā ar šo punktu. 

Regulatīvajos tehniskajos standartos iekļautās paturēšanas likmes pielāgojums 

stājas spēkā attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, par kuriem līdz dienai, kad 

stājas spēkā minētie regulatīvie tehniskie standarti, nav ticis paziņots ECB saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. un 244. pantu. 

EBI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [divi 

gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu. 

3. Pēc šīs regulas 29. pantā minētā ziņojuma publicēšanas ESRK sniedz ieteikumus 

dalībvalstīm, precizējot to, vai ir no jauna jāizvērtē ar aizņēmēju saistīti pasākumi, 

tostarp maksimālās aizdevuma un vērtības attiecības, aizdevuma un ienākumu 

attiecības vai parāda apkalpošanas seguma koeficienta korekciju attiecībā uz 

vērtspapīrošanai paredzētiem aktīviem.  

4. Ikreiz, kad saskaņā ar šā panta 2. punktu tiek iesniegts regulatīvais tehniskais 

standarts, Komisija arī izvērtē to, vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 

270.f pantu ir jāgroza Regulas (ES) Nr. 575/2013 259., 260., 261., 263. un 

264. pantā paredzētās riska zemākās robežvērtības vērtspapīrošanas darījumiem, un 

attiecīgā gadījumā pieņem atbilstošus deleģētos aktus.  
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17. pants 

Administratīvais sods un korektīvie pasākumi 

1. Neskarot dalībvalstu tiesības paredzēt un piemērot kriminālsodu saskaņā ar šīs regulas 

19. pantu, dalībvalstis pieņem noteikumus, ar ko nosaka atbilstošu administratīvo sodu 

un korektīvus pasākumus, kuri piemērojami šādās situācijās: 

(a) iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs nav ievērojis 4. panta prasības; 

(b) iniciators, sponsors un SSPE nav ievērojis 5. panta prasības; 

(c) vērtspapīrošana ir apzīmēta kā VPS un tās iniciators, sponsors un SSPE nav 

ievērojis ▌7. līdz 10. panta vai 11. līdz 13. panta prasības; 

(ca) iniciators vai sponsors, pārkāpjot šīs regulas 6. panta noteikumus, savai 

vērtspapīrošanai izmanto apzīmējumu “VPS”, lai gan vērtspapīrošana 

neatbilst visām šīs regulas 7. līdz 10. panta vai 11. līdz 13. panta prasībām; 

(cb) iniciators vai sponsors izdara maldinošu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 

1. punktu sniedzamo paziņojumu. 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka administratīvais sods un/vai korektīvie pasākumi tiek 

faktiski īstenoti. 

2. Šāds sods un pasākumi ir efektīvi, samērīgi un atturoši, un tie ietver vismaz: 

(a) publisku paziņojumu, kurā saskaņā ar 22. pantu norāda fiziskās vai juridiskās 

personas identitāti un pārkāpuma raksturu; 

(b) fiziskai vai juridiskai personai adresētu rīkojumu pārtraukt attiecīgo rīcību un 

atturēties no tās atkārtošanas; 

(c) pagaidu aizliegumu jebkurai iniciatora, sponsora vai SSPE vadības struktūrai vai 

jebkurai citai fiziskai personai, kas tiek saukta pie atbildības, ieņemt vadošu 

amatu šādos uzņēmumos; 

(d) šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēta pārkāpuma gadījumā — pagaidu 

aizliegumu iniciatoram, sponsoram un SSPE paziņot, ka vērtspapīrošana atbilst 

šīs regulas 7. līdz 10. panta vai 11. līdz 13. panta prasībām; 

(e) fiziskas personas gadījumā — maksimālo administratīvo naudas sodu, kas ir 

vismaz EUR 5 000 000, vai — dalībvalstī, kuras valūta nav euro, — atbilstošo 

summu attiecīgajā valūtā [diena, kad šī regula stājas spēkā]; 

(f) juridiskas personas gadījumā — maksimālo administratīvo naudas sodu, kas 

minēts e) apakšpunktā, vai līdz 10 % apmērā no attiecīgās juridiskās personas 

gada kopējā apgrozījuma, kas norādīts jaunākajā pieejamajā pārskatā, ko 

apstiprinājusi attiecīgā vadības struktūra. Ja juridiskā persona ir mātesuzņēmums 

vai tā meitasuzņēmums, kuram saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES ir jāsagatavo 

konsolidēts finanšu pārskats, attiecīgais gada kopējais apgrozījums ir gada 

kopējais apgrozījums vai atbilstošais ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem 

tiesību aktiem grāmatvedības jomā atbilstoši jaunākajam pieejamajam 

konsolidētajam pārskatam, kuru apstiprinājusi galīgā mātesuzņēmuma vadības 

struktūra; 
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(g) maksimālo administratīvo naudas sodu, kas vismaz trīs reizes pārsniedz no 

pārkāpuma gūtā labuma apmēru (ja šādu labumu var noteikt), pat ja tas pārsniedz 

e) un f) apakšpunktā minēto maksimālo summu; 

(ga) minimālo administratīvo naudas sodu vismaz no pārkāpuma gūtā labuma 

apmērā (ja šādu labumu var noteikt), pat ja tas pārsniedz e) un f) apakšpunktā 

minēto maksimālo summu. 

3. Ja 1. punktā minētie noteikumi attiecas uz juridiskām personām, dalībvalstis nodrošina 

arī to, ka kompetentās iestādes 2. punktā minēto administratīvo sodu un korektīvos 

pasākumus piemēro vadības struktūras locekļiem un citām personām, kas saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem ir atbildības par attiecīgo pārkāpumu. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkurš lēmums, ar ko piemēro 2. punktā minētos 

administratīvo sodu vai korektīvos pasākumus, ir pienācīgi argumentēts un ka uz to 

attiecas tiesības to pārsūdzēt tiesā. 

18. pants 

Administratīva soda un korektīvu pasākumu piemērošanas pilnvaru 

īstenošana 

1. Kompetentās iestādes īsteno pilnvaras piemērot šīs regulas 17. pantā minēto 

administratīvo sodu un korektīvos pasākumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesisko 

regulējumu: 

(a) tieši; 

(b) sadarbībā ar citām iestādēm; 

(c) vēršoties kompetentajās tiesu iestādēs. 

2. Kompetentās iestādes saskaņā ar šīs regulas 17. pantu piemērojamā administratīvā 

soda vai korektīva pasākuma veida un apmēra noteikšanā ņem vērā visus nozīmīgos 

apstākļus, tostarp to, cik lielā mērā pārkāpums izdarīts ar nolūku vai noticis faktu 

kļūdas rezultātā, un attiecīgā gadījumā: 

(a) pārkāpuma būtiskumu, smagumu un ilgumu; 

(b) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas atbildības pakāpi un 

to, vai tika prasīts trešās personas padoms, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 

VPS nosacījumi; 

(c) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stāvokli, jo 

īpaši ņemot vērā atbildīgās juridiskās personas kopējo apgrozījumu vai 

atbildīgās fiziskās personas gada tīros ienākumus un neto aktīvu vērtību; 

(d) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas gūtās peļņas vai 

novērsto zaudējumu nozīmīgumu (tiktāl, ciktāl tos var noteikt); 

(e) pārkāpuma rezultātā trešām personām nodarītos zaudējumus (tiktāl, ciktāl tos 

var noteikt); 

(f) to, cik lielā mērā par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona 

sadarbojas ar kompetento iestādi, neskarot nepieciešamību nodrošināt minētās 

personas gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atdošanu; 
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(g) par pārkāpumu atbildīgās fiziskās vai juridiskās personas iepriekš izdarītos 

pārkāpumus. 

19. pants 

Kriminālsoda paredzēšana 

1. Dalībvalstis var nolemt neparedzēt noteikumus par administratīvu sodu vai 

korektīviem pasākumiem par pārkāpumiem, par kuriem saskaņā ar to tiesību aktiem 

piemēro kriminālsodu. 

2. Ja dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu ir izvēlējušās noteikt kriminālsodu par šīs regulas 

17. panta 1. punktā minēto pārkāpumu, tās nodrošina, ka ir pieņemti atbilstoši 

pasākumi, lai kompetentajām iestādēm būtu visas nepieciešamās pilnvaras uzturēt 

sakarus ar tiesu, prokuratūras un tiesībaizsardzības iestādēm to jurisdikcijā, lai 

saņemtu konkrētu informāciju, kas saistīta ar kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību, kas 

sākta attiecībā uz 17. panta 1. punktā minētajiem pārkāpumiem, un lai tādu pašu 

informāciju sniegtu citām kompetentajām iestādēm, kā arī EVTI, EBI un EAAPI, lai 

tās varētu pildīt savu sadarbības pienākumu šīs regulas īstenošanas nolūkā. 

20. pants 

Ziņošanas pienākumi 

Dalībvalstis līdz [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisijai, EVTI, EBI un EAAPI 

dara zināmus normatīvos un administratīvos aktus, ar kuriem tiek īstenotas šīs nodaļas 

prasības, tostarp jebkādas attiecīgās krimināltiesību normas. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās 

informē Komisiju, EVTI, EBI un EAAPI par turpmākiem grozījumiem minētajos aktos un 

normās. 

21. pants 

Sadarbība starp kompetentajām iestādēm un Eiropas uzraudzības iestādēm 

1. Šīs regulas 15. pantā minētās kompetentās iestādes un EVTI, EBI un EAAPI cieši 

sadarbojas un apmainās ar informāciju, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar 16. 

līdz 19. pantu un jo īpaši, lai konstatētu un novērstu šīs regulas noteikumu 

pārkāpumus. 

1.a Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas ietvaros izveido īpašu 

vērtspapīrošanas komiteju, kurā kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai pildītu 

savus pienākumus saskaņā ar šīs regulas 16. līdz 19. pantu. 

2. Kompetentās iestādes var sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm 

attiecībā uz to soda piemērošanas pilnvaru īstenošanu un lai atvieglotu soda naudas 

atgūšanu. 

3. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, vai ja tai ir 

pamats tā uzskatīt, tā par saviem konstatējumiem pietiekami detalizētā veidā informē 

iniciatora, sponsora, sākotnējā aizdevēja, SSPE vai ieguldītāja kompetento iestādi. 

Attiecīgās kompetentās iestādes cieši koordinē savu uzraudzības darbību, lai 

nodrošinātu, ka tiek pieņemti saskaņoti lēmumi, un kompetentā iestāde, kas atklājusi 

pārkāpumu, par to paziņo EVTI. 

4. Ja 3. punktā minētais pārkāpums jo īpaši attiecas uz nepareizu vai maldinošu 

paziņojumu, kas jāsniedz saskaņā ar šīs regulas 14. panta 1. punktu, kompetentā 
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iestāde, kas konstatējusi šo pārkāpumu, nekavējoties par to paziņo arī EVTI, EBI un 

EAAPI. 

5. Saņemot 3. punktā minēto informāciju, kompetentā iestāde veic visus vajadzīgos 

pasākumus, lai novērstu konstatēto pārkāpumu, un informē pārējās attiecīgās 

kompetentās iestādes, jo īpaši iniciatora, sponsora, SSPE un vērtspapīrošanas pozīcijas 

turētāja (ja tas ir zināms) kompetentās iestādes. Ja kompetentajām iestādēm rodas 

domstarpības, lietas izskatīšanu nodod EVTI un piemēro Regulas (ES) Nr. 1095/2010 

19. pantā un attiecīgā gadījumā 20. pantā paredzēto procedūru. 

6. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 

projektus, kuros precizē vispārējo sadarbības pienākumu, informāciju, ar ko 

jāapmainās saskaņā ar 1. punktu, un 3. un 4. punktā noteiktos paziņošanas 

pienākumus. 

EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI līdz [divpadsmit mēneši pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā] šos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu. 

22. pants 

Administratīvā soda un korektīvu pasākumu publicēšana 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās savā oficiālajā 

tīmekļa vietnē publicē ikvienu lēmumu, ar ko tās piemēro administratīvo sodu vai 

korektīvu pasākumu attiecībā uz šīs regulas 4. panta, 5. panta vai 14. panta 1. punkta 

pārkāpumu (pēc tam, kad administratīvā soda vai korektīvā pasākuma adresāts ir ticis 

informēts par attiecīgo lēmumu). 

2. Publikācijā, kas minēta 1. punktā, iekļauj informāciju par pārkāpuma veidu un 

raksturu, par pārkāpumu atbildīgās personas identitāti un par piemēroto sodu vai 

pasākumu. 

3. Ja attiecīgā kompetentā iestāde uzskata, ka juridisko personu gadījumā — identitātes 

vai fizisko personu gadījumā — identitātes un personas datu publicēšana būtu 

nesamērīga, ņemot vērā katra atsevišķā gadījuma izvērtējumu, vai ja kompetentā 

iestāde uzskata, ka šāda publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai jau 

notiekošu izmeklēšanu, dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes: 

(a) vai nu atliek lēmuma, ar ko piemēro sodu vai pasākumu, publicēšanu līdz brīdim, 

kad šādas nepublicēšanas iemesli vairs nepastāv, vai 

(b) publicē lēmumu, ar ko piemēro administratīvo sodu vai korektīvu pasākumu, 

pamatotā laikposmā neizpaužot adresāta identitāti un personas datus, ja ir 

sagaidāms, ka šajā laikposmā beigs pastāvēt šādas anonīmas publicēšanas 

iemesli, un ar nosacījumu, ka šāda anonīma publicēšana nodrošina attiecīgo 

personas datu efektīvu aizsardzību, vai arī 

(c)  lēmumu par administratīvā soda vai korektīva pasākuma piemērošanu nepublicē 

vispār, ja a) un b) apakšpunktā izklāstītie varianti tiek uzskatīti par 

nepietiekamiem, lai nodrošinātu: 

(i) to, ka netiek apdraudēta finanšu tirgu stabilitāte, 
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(ii) šāda lēmuma publicēšanas samērīgumu attiecībā uz pasākumiem, kurus 

uzskata par nebūtiskiem. 

4. Ja tiek pieņemts lēmums sodu vai pasākumu publicēt anonīmi, attiecīgo datu 

publicēšanu var atlikt. Ja lēmumu, ar kuru piemēro administratīvo sodu vai korektīvu 

pasākumu, var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu iestādē, kompetentās iestādes nekavējoties 

savā oficiālajā tīmekļa vietnē ievieto arī šo informāciju un jebkādu turpmāku 

informāciju par šādas pārsūdzības iznākumu. Publicē arī jebkuru tiesas nolēmumu, ar 

ko atceļ lēmumu par soda vai pasākuma piemērošanu. 

5. Kompetentās iestādes nodrošina, ka jebkura 1. līdz 4. punktā minētā publikācija tās 

oficiālajā tīmekļa vietnē ir pieejama vismaz piecus gadus pēc tās publicēšanas. Tomēr 

publikācijā ietvertos personas datus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē 

saglabā tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības 

noteikumiem. 

6. Kompetentās iestādes informē EVTI, EBI un EAAPI par ikvienu administratīvo sodu 

un korektīvo pasākumu, tostarp attiecīgā gadījumā par jebkuru ar tiem saistītu 

pārsūdzību un tās iznākumu. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes saņem 

informāciju un galīgo spriedumu par ikvienu piemēroto kriminālsodu un iesniedz to 

EVTI, EBI un EAAPI.  

7. EVTI, EBI un EAAPI kopīgi uztur tām paziņoto administratīvo sodu un korektīvo 

pasākumu centralizētu datubāzi. Šī datubāze ir pieejama tikai kompetentajām 

iestādēm, un to atjaunina, balstoties uz informāciju, ko kompetentās iestādes sniedz 

saskaņā ar 6. punktu. 

4.a nodaļa 

Prasības attiecībā uz vērtspapīrošanas repozitorijiem 

22.a pants 

Vispārīgas prasības  

1. Attiecībā uz vērtspapīrošanas repozitorijiem piemēro šādas vispārīgas prasības: 

(a)  tiem ir stabila pārvaldības kārtība, tostarp skaidra organizatoriskā struktūra 

ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu un 

atbilstošiem iekšējās kontroles mehānismiem, tostarp stabilas administratīvās un 

grāmatvedības procedūras, kas nepieļauj nekādu konfidenciālas informācijas 

izpaušanu;  

 (b) tie uztur un īsteno efektīvu rakstisku organizatorisko un administratīvo 

kārtību, lai identificētu un novērstu jebkuru potenciālu interešu konfliktu, kas skar 

to vadītājus, darbiniekus vai jebkuru tieši vai netieši ar tiem saistītu personu;  

(c) tie izstrādā atbilstošas politikas nostādnes un procedūras, kas ir pietiekamas, lai 

nodrošinātu to atbilstību, tostarp to vadītāju un darbinieku atbilstību, visiem šīs 

regulas noteikumiem; un 

(d) tie uztur un īsteno atbilstošu organizatorisko struktūru, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu un noregulētu vērtspapīrošanas repozitorija funkcionēšanu 

pakalpojumu sniegšanā un darbību veikšanā. Tie izmanto atbilstošas un samērīgas 

sistēmas, resursus un procedūras.  
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2. Ja vērtspapīrošanas repozitorijs piedāvā papildpakalpojumus, tādus kā analīze, 

tirgus prognozes, ekonomisko tendenču izvērtēšana, cenu noteikšana un vispārēja 

datu analīze, kā arī izplatīšanas pakalpojumus, tas šos papildpakalpojumus 

operacionāli nodala no vērtspapīrošanas repozitorija funkcijas centrāli vākt un 

uzturēt šīs regulas 5. panta 1. punktā minētās informācijas par vērtspapīrošanu 

ierakstus.  

3. Vērtspapīrošanas repozitorija augstākā līmeņa vadībai un valdes locekļiem ir 

pietiekami laba reputācija un pieredze, lai nodrošinātu tā stabilu un piesardzīgu 

pārvaldību.  

4. Vērtspapīrošanas repozitorijs nosaka objektīvas, nediskriminējošas un publiski 

atklātas prasības attiecībā uz to iniciatoru, sponsoru un SSPE piekļuvi, uz kuriem 

attiecas šīs regulas 5. panta 1. punktā noteiktais pārredzamības pienākums. 

Vērtspapīrošanas repozitorijs pakalpojumu sniedzējiem piešķir nediskriminējošu 

piekļuvi vērtspapīrošanas repozitorija uzturētajai informācijai ar nosacījumu, ka 

attiecīgie darījumu partneri ir devuši savu piekrišanu. Piekļuves ierobežojumi ir 

atļauti tikai tiktāl, ciktāl to mērķis ir kontrolēt risku, kam ir pakļauta 

vērtspapīrošanas repozitorija turētā informācija.  

5. Vērtspapīrošanas repozitorijs publiski atklāj cenas un maksu, kas saistīta ar 

pakalpojumiem, kurus sniedz saskaņā ar šo regulu. Tas atklāj cenas un maksu par 

katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, tostarp atlaides un rabatus, kā arī nosacījumus 

šo cenu samazinājumu piemērošanai. Tas ļauj iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

izpildīt informēšanas prasības, lai atsevišķi piekļūtu konkrētiem pakalpojumiem. 

Vērtspapīrošanas repozitorija noteiktā cena un maksa ir saistīta ar izmaksām.  

6. Vērtspapīrošanas repozitorijs ievieš atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu 

publicētās informācijas kvalitāti. 

7. Lai nodrošinātu pārredzamības prasību konsekventu piemērošanu un informācijas 

precizitāti, EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus, kuros sīki precizē 

procedūras, ko vērtspapīrošanas repozitorijs piemēro, lai pārbaudītu tās 

informācijas pilnīgumu un pareizību, kuru saskaņā ar 5. panta 2. punktu iesniedz 

iniciatori, sponsori un SSPE. 

EVTI līdz [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo 

tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 

14. pantā. 

22.b pants 

Operacionālā uzticamība 

1. Vērtspapīrošanas repozitorijs identificē operacionālā riska avotus un līdz 

minimuma samazina tos, izstrādājot atbilstošas sistēmas, pārbaudi un procedūras. 

Šādas sistēmas ir uzticamas un drošas, un tām ir atbilstoša kapacitāte, lai apstrādātu 

saņemto informāciju.  

2. Vērtspapīrošanas repozitorijs izstrādā, īsteno un uztur atbilstošu darījumdarbības 

nepārtrauktības politiku un negadījumu seku novēršanas plānu, kura mērķis ir 

nodrošināt tā funkciju uzturēšanu, savlaicīgu operāciju atsākšanu un 
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vērtspapīrošanas repozitorija pienākumu pildīšanu. Šādā plānā paredz vismaz 

rezerves mehānismu izveidi.  

3. Vērtspapīrošanas repozitorijs, kura reģistrācija ir tikusi anulēta, nodrošina 

noregulētu savu funkciju nodošanu, tostarp datu nodošanu, citam vērtspapīrošanas 

repozitorijam.  

22.c pants 

Aizsardzība un reģistrēšana 

1. Vērtspapīrošanas repozitorijs nodrošina saskaņā ar 5. panta 1. punktu saņemtās 

informācijas konfidencialitāti, integritāti un aizsardzību.  

2. Vērtspapīrošanas repozitorijs saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju drīkst 

izmantot komerciāliem mērķiem tikai tad, ja attiecīgais iniciators, sponsors vai 

SSPE tam ir devis savu piekrišanu.  

3. Vērtspapīrošanas repozitorijs nekavējoties reģistrē informāciju, kas saņemta 

saskaņā ar 5. panta 1. punktu, un glabā to vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu 

termiņa beigām. Tas izmanto savlaicīgas un efektīvas informācijas ierakstīšanas 

procedūras, lai dokumentētu izmaiņas reģistrētajā informācijā.  

4. Vērtspapīrošanas repozitorijs ļauj iniciatoram, sponsoram vai SSPE savlaicīgi 

piekļūt ar attiecīgo līgumu saistītajai informācijai un labot to.  

5. Vērtspapīrošanas repozitorijs veic jebkādus saprātīgus pasākumus, lai nepieļautu tā 

sistēmās glabātās informācijas nepareizu izmantošanu.  

Fiziska persona, kurai ir cieša saikne ar vērtspapīrošanas repozitoriju, vai juridiska 

persona, kas ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecībās ar attiecīgo 

vērtspapīrošanas repozitoriju, neizmanto tajā reģistrēto konfidenciālo informāciju 

komerciāliem nolūkiem.  

22.d pants 

Pārredzamība un datu pieejamība  

1. Vērtspapīrošanas repozitorijs regulāri viegli pieejamā veidā publicē informāciju 

saskaņā ar šo regulu par tam iesniegtajām standartizētajām veidlapām.  

2. Vērtspapīrošanas repozitorijs vāc un uztur datus un nodrošina, ka 3. punktā minētajām 

vienībām ir tieša un tūlītēja piekļuve šīs regulas 5. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā 

minētajai informācijai, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus un pilnvaras.  

3. Vērtspapīrošanas repozitorijs iesniedz apkopotus datus saskaņā ar EVTI 

nodrošinātu standartizētu veidlapu. EVTI šo informāciju publicē saskaņā ar šīs 

regulas 5. panta 2.a punktu. 

4. Vērtspapīrošanas repozitorijs dara pieejamu nepieciešamo informāciju šādām 

vienībām, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus un pilnvaras:  

(a) EVTI;  

(b) saskaņā ar šīs regulas 15. pantu izraudzītā kompetentā iestāde.  

5. EVTI apmainās ar citām attiecīgajām Savienības iestādēm ar informāciju, kas tām 

ir nepieciešama savu pienākumu veikšanai.  
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6. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu 

projektus, tostarp standartizētas veidlapas, lai precizētu to informāciju un tās 

formātu, kuru iniciators, sponsors un SSPE sniedz nolūkā izpildīt šīs regulas 

5. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā noteiktos pienākumus. 

EVTI līdz [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo 

tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 

14. pantā. 

22.e pants  

Deleģēšanas īstenošana  

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 

nosacījumus.  

2. Pilnvaras pieņemt 5.i panta 7. punktā, 5.p panta 3. punktā un 22.f panta 1. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 

stāšanās diena].  

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5.i panta 7. punktā, 

5.p panta 3. punktā un 22.f panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 

par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.  

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar EVTI.  

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei.  

6. Saskaņā ar 5.i panta 7. punktu, 5.p panta 3. punktu un 22.f panta 1. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, 

ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt 

iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 

par trim mēnešiem.  

 

4.b nodaļa (jauna) 

Trešās valsts režīms 

22.f pants  

Tiesiskā regulējuma līdzvērtīgums un atzīšana 

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 22.e pantu, lai šo 

regulu papildinātu, nosakot, ka trešās valsts juridiskie, uzraudzības un īstenošanas 

nodrošināšanas pasākumi: 
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(a) ir līdzvērtīgi 7. līdz 10. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz 

vērtspapīrošanu, kas nav ABKV vērtspapīrošana, un 11. līdz 13. pantā 

noteiktajām prasībām attiecībā uz ABKV vērtspapīrošanu, un 4. nodaļā 

noteiktajām uzraudzības pilnvarām un sankcijām; un 

(b) tiek efektīvi piemēroti un īstenoti taisnīgā un neizkropļotā veidā, lai 

nodrošinātu efektīvu uzraudzību un izpildes nodrošināšanu attiecīgajā trešā 

valstī. 

2. Ja Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu par šā panta 1. punktā minēto līdzvērtīgumu 

attiecībā uz trešo valsti, vērtspapīrošanu uzskata par tādu, kas atbilst 7. līdz 10. pantā 

noteiktajām prasībām attiecībā uz vērtspapīrošanu, kas nav ABKV vērtspapīrošana, 

un 11. līdz 13. pantā noteiktajām prasībām attiecībā uz ABKV vērtspapīrošanu, ja 

attiecīgās vērtspapīrošanas iniciators, sponsors vai SSPE veic uzņēmējdarbību šajā 

trešā valstī un ja attiecīgi iniciators, sponsors un SSPE ir izpildījuši minētās trešās 

valsts noteiktos pienākumus attiecībā uz minēto vērtspapīrošanu. 

3. Komisija sadarbībā ar EVTI uzrauga to, vai trešās valstis, attiecībā uz kurām ir 

pieņemts deleģētais akts par līdzvērtīgumu, efektīvi īsteno prasības, kas ir 

līdzvērtīgas 6. līdz 14. pantā noteiktajām prasībām, un regulāri par to ziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. Ja ziņojums atklāj, ka trešās valsts iestādes līdzvērtīgās 

prasības piemēro nepietiekami vai nekonsekventi, Komisija 30 kalendāro dienu 

laikā pēc ziņojuma iesniegšanas apsver to, vai nebūtu jāatceļ trešās valsts attiecīgā 

tiesiskā regulējuma atzīšana par līdzvērtīgu. 
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III SADAĻA 

GROZĪJUMI 

23. pants 

Direktīvas 2009/65/EK grozījums 

Ar šo svītro Direktīvas 2009/65/ES 50.a pantu. 

24. pants 

Direktīvas 2009/138/EK grozījums 

Direktīvu 2009/138/EK groza šādi: 

(1) Direktīvas 135. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Komisija saskaņā ar 301.a pantu pieņem deleģētos aktus, un tajos nosaka 

detalizētu kārtību attiecībā uz apstākļiem, kuros, neskarot 101. panta 3. punktu, 

var piemērot samērīgu papildu kapitāla prasību, ja ir tikušas pārkāptas Regulas 

[Vērtspapīrošanas regulas] 3. un 4. pantā izklāstītās prasības. 

3. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz 2. punktu, EAAPI, 

ievērojot 301.b pantu, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā 

konkretizē 2. punktā minētās samērīgās papildu kapitāla prasības aprēķināšanas 

metodiku. 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu. 

(2) Regulas 308.b panta 11. punktu svītro. 

25. pants 

Regulas (EK) 2009/1060 grozījums 

Regulu (EK) 2009/1060 groza šādi: 

(1) preambulas 22. un 41. apsvērumā, 8.c pantā un II pielikuma 1. punktā tekstu 

“strukturēts finanšu instruments” aizstāj ar tekstu “vērtspapīrošanas 

instruments”;  

(2) preambulas 34. un 40. apsvērumā, 8. panta 4. punktā, 8.c pantā, 10. panta 

3. punktā, 39. panta 4. punktā, kā arī I pielikuma A iedaļas 2. punkta 5. daļā, 

I pielikuma B iedaļas 5. punktā, II pielikumā (virsraksts un 2. punkts), 

III pielikuma I daļas 8., 24. un 45. punktā un III pielikuma III daļas 8. punktā 

tekstu “strukturēti finanšu instrumenti” aizstāj ar tekstu “vērtspapīrošanas 

instrumenti”;  

(3) regulas 1. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 

“Šī regula arī paredz pienākumus emitentiem un ar tiem saistītām trešām 

personām, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību, attiecībā uz vērtspapīrošanas 

instrumentiem.”; 

(4) regulas 3. panta 1) punktu aizstāj ar šādu: 

“1) “vērtspapīrošanas instruments” ir finanšu instruments vai cits aktīvs, kas 
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tiek radīts Regulas [šī regula] 2. panta 1. punktā minētā vērtspapīrošanas 

darījuma vai shēmas rezultātā.”; 

(5) svītro 8.b pantu. 

26. pants 

Direktīvas 2011/61/ES grozījums 

Ar šo svītro Direktīvas 2011/61/ES 17. pantu. 

27. pants 

Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījums 

Regulu (EK) Nr. 648/2012 groza šādi: 

(1) regulas 2. pantam pievieno šādu 30. un 31. punktu: 

“30) “segtā obligācija” ir obligācija, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 

129. pantā izklāstītajām prasībām. 

(31) “segto obligāciju sabiedrība” ir segto obligāciju emitents vai segto 

obligācijas seguma portfelis.”; 

(2) regulas 4. pantam pievieno šādu 5. un 6. punktu: 

“5. Regulas 4. panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto 

instrumentu līgumiem, kurus noslēgusi segto obligāciju sabiedrība (saistībā ar 

segto obligāciju) vai vērtspapīrošanas nolūkam speciāli izveidota sabiedrība 

saistībā ar vērtspapīrošanas darījumu Regulas [Vērtspapīrošanas regula] 

izpratnē, ja vien: 

(a) vērtspapīrošanas nolūkam speciāli izveidotas sabiedrības vērtspapīrošanas 

darījuma ietvaros emitē vienīgi vērtspapīrus, kuri atbilst Regulas 

[Vērtspapīrošanas regula] 7. līdz 10. pantā vai 11.–13. pantā un 6. pantā 

izklāstītajām prasībām; 

(b) ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu izmanto vienīgi tam, lai 

ierobežotu procentu likmju vai valūtu neatbilstību segtās obligācijas vai 

vērtspapīrošanas darījuma ietvaros; un 

(c) segtās obligācijas vai vērtspapīrošanas darījuma noteikumi pienācīgi 

mazina darījuma partnera kredītrisku attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto 

instrumentu līgumiem, kurus saistībā ar segto obligāciju vai vērtspapīrošanas 

darījumu noslēgusi attiecīgi segto obligāciju sabiedrība vai vērtspapīrošanas 

nolūkam speciāli izveidota sabiedrība. 

6. Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu un ņemot vērā 

nepieciešamību nepieļaut regulējumu arbitrāžu, EUI izstrādā regulatīvo 

tehnisko standartu projektu, kuros nosaka kritērijus, pēc kādiem konstatē, kuri 

pasākumi segto obligāciju vai vērtspapīrošanas darījumu ietvaros pienācīgi 

mazina darījuma partnera kredītrisku 5. punkta izpratnē. 

EBI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz 

[seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. 

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. 
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līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos 

standartus.”; 

(3) regulas 11. panta 15. punktu aizstāj ar šādu: 

"15. Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EUI izstrādā kopīgu 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā nosaka: 

(a) risku pārvaldības procedūras, tostarp nodrošinājuma apmēru un veidus un 

nodalīšanas shēmas, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību 3. punktā 

izklāstītajām prasībām; 

(b) procedūras darījuma partneriem un attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 

kuras jāievēro, piemērojot 6. līdz 10. punktā minētos atbrīvojumus; 

(c) piemērojamos kritērijus, kas minēti 5. līdz 10. punktā, tostarp to, kas ir 

uzskatāms par praktisku vai juridisku šķērsli tūlītējam pašu kapitāla 

pārskaitījumam un saistību nokārtošanai starp darījuma partneriem. 

Tādiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem nepieciešamā 

nodrošinājuma apmērs un veids, kurus noslēgusi segto obligāciju sabiedrība 

(saistībā ar segto obligāciju) vai vērtspapīrošanas nolūkam speciāli izveidota 

sabiedrība saistībā ar vērtspapīrošanu [šīs regulas] izpratnē un kuri atbilst 

Regulas [Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru] 4. panta 5. punktā 

izklāstītajiem nosacījumiem un Regulas [Vērtspapīrošanas regula] 7. līdz 

10. pantā vai 11. līdz 13. pantā un 6. pantā izklāstītajām prasībām, nosaka, 

ņemot vērā konstatētos šķēršļus, ja notiek apmaiņa ar nodrošinājumu attiecībā 

uz pastāvošu nodrošinājuma līgumu segtās obligācijas vai vērtspapīrošanas 

darījuma ietvaros.EBI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz 

Komisijai līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. 

Atkarībā no darījuma partnera juridiskā rakstura Komisijai tiek pilnvarota 

pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10. 

līdz 14. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, Regulā (ES) Nr. 1094/2010 vai 

Regulā (ES) Nr. 1095/2010.” 

28. pants 

Pārejas noteikumi  

1. Ievērojot 2. līdz 6. punkta noteikumus, šo regulu piemēro vērtspapīrošanas 

darījumiem, kuros vērtspapīri tiek emitēti [diena, kad šī regula stājas spēkā] vai pēcāk. 

2. Attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīcijām, kas pastāv [diena, kad šī regula stājas spēkā], 

iniciatori, sponsori un SSPE var izmantot apzīmējumu “VPS” vai apzīmējumu, kas 

tieši vai netieši atsaucas uz šiem noteikumiem, ja vien tiek ievēroti šīs regulas 6. pantā 

izklāstītās prasības. 

3. Attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, kuros vērtspapīri tika emitēti 2011. gada 

1. janvārī vai vēlāk, taču pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena], un attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuros vērtspapīri tika emitēti pirms minētā datuma, bet 

kuros pēc 2014. gada 31. decembra ir tikuši pievienoti jauni vai aizstāti pamatā esošie 

riska darījumi, turpina piemērot Regulā (ES) Nr. 575/2013, Komisijas Deleģētajā 

regulā (ES) 2015/35 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 231/2013 noteiktās 
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uzticamības pārbaudes prasības versijā, kas piemērojama [diena pirms šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas]. 

4. Attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīcijām, kas pastāv [diena, kad šī regula stājas spēkā], 

kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas definētas Regulas (ES) 

Nr. 2013/575 4. panta 1. un 2. punktā, apdrošināšanas sabiedrībām, kas definētas 

Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 1. punktā, pārapdrošināšanas sabiedrības, kas 

definētas Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4. punktā, un alternatīvo ieguldījumu 

fondu pārvaldnieki (AIFP), kas definēti Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, turpina piemērot attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 405. pantu un 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 625/2014 1., 2. un 3. nodaļu un 22. pantu, 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/35 254. un 255. pantu un Komisijas 

Deleģētās regulas (ES) Nr. 231/2013 51. pantu redakcijā, kas ir spēkā [viena diena 

pirms datuma, kad šī regula stājas spēkā]. 

5. Līdz brīdim, kad sāk piemērot regulatīvos tehniskos standartus, kurus Komisija 

pieņem saskaņā ar šīs regulas 4. panta 6. punktu, iniciatori, sponsori vai sākotnējie 

aizdevēji, veicot šīs regulas 5. pantā izklāstītos pienākumus, piemēro Komisijas 

Deleģētās regulas (ES) Nr. 625/2014 1., 2. un 3. nodaļas un 22. panta normas 

vērtspapīru vērtspapīrošanas darījumiem, kuros vērtspapīri ir emitēti [diena, kad šī 

regula stājas spēkā] vai pēcāk. 

6. Līdz brīdim, kad sāk piemērot regulatīvos tehniskos standartus, kurus Komisija 

pieņem saskaņā ar šīs regulas 5. panta 3. punktu, iniciatori, sponsori un SSPE, veicot 

šīs regulas 5. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā izklāstītos pienākumus, 

informāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/3 I līdz 

VIII pielikumā, ievieto 5. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē. 

29. pants 

Ziņojumi 

1. Līdz [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos gados EVTI 

ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI publicē ziņojumu par 6. līdz 14. pantā noteikto VPS 

prasību īstenošanu. 

2. Līdz [divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija pēc apspriešanās ar 

EUI un ESRK publicē ziņojumu par šīs regulas ietekmi uz vērtspapīrošanas 

darījumu tirgu Savienībā. Ziņojumā jo īpaši izvērtē: 

(a) apzīmējuma “VPS vērtspapīrošana” ieviešanas ietekmi, tostarp uz reālo 

ekonomiku un jo īpaši uz kredīta pieejamību MVU; 

(b) attiecīgā tirgus darbību; 

(c) ietekmi uz savstarpējo saistību starp finanšu iestādēm un finanšu 

nozares stabilitāti. 

2.a EBI ciešā sadarbībā ar EVTI un EAAPI vismaz reizi divos gados pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā publicē ziņojumu par to, kā tirgus dalībnieki ievēro šīs regulas 

prasības un jo īpaši prasības attiecībā uz riska paturēšanu un riska paturēšanas 

kārtību saskaņā ar 4. panta 2. punktu. 
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3. EVTI līdz [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI 

publicē ziņojumu par šīs regulas 5. pantā minēto pārredzamības prasību izpildi un par 

Savienībā pastāvošā vērtspapīrošanas tirgus pārredzamības pakāpi. 

3.a Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un 

EAAPI publicē ziņojumu par tāda tiesiskā regulējuma izveides iespējamību, kurš 

papildinātu ar šo regulu izveidoto jauno vērtspapīrošanas regulējumu, izveidojot 

ierobežotas licences banku sistēmu, kurā ietilpstošās bankas pildītu SSPE funkcijas 

un kurām būtu ekskluzīvas tiesības uz riska darījumu iegādi no iniciatoriem un 

pārdod ieguldītājiem prasījumus, kas ir nodrošināti ar iegādātajiem riska 

darījumiem. Ziņojumā no sabiedriskās politikas un reālās ekonomikas perspektīvas 

sīki izpēta tādu skaidri izraudzītu vienību ieviešanas priekšrocības un trūkumus, 

kurām piemēro īpašu uzraudzības un maksātnespējas režīmu, kas ietver svarīgākās 

starpniecības darbības starp iniciatoriem un ieguldītājiem, salīdzinājumā ar 

pašreizējo ļoti ārkārtīgi neviendabīgo situāciju. 

3.b Līdz [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] EBI ciešā sadarbībā ar EVTI un 

EAAPI publicē ziņojumu par to, vai ir iespējams izveidot regulējumu vienkāršai, 

pārredzamai un standartizētai sintētiskajai vērtspapīrošanai, kas aprobežojas ar 

bilances vērtspapīrošanu un ietver priekšlikumus par atbilstošām kapitāla prasībām 

attiecībā uz šādu vērtspapīrošanu. 

3.c Līdz [18 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija, pamatojoties uz 

3.b punktā minēto EBI ziņojumu, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par regulējuma izveidi vienkāršas, pārredzamas un standartizētas 

sintētiskās vērtspapīrošanas priekšlikumiem, kas aprobežojas ar bilances 

vērtspapīrošanu un ietver priekšlikumus par atbilstošām kapitāla prasībām attiecībā 

uz šādu vērtspapīrošanu un attiecīgā gadījumā likumdošanas priekšlikumus. 

30. pants 

Pārskatīšana 

Komisija līdz [trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un 

Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību un attiecīgā gadījumā tam pievieno tiesību akta 

priekšlikumu. 

Šajā ziņojumā jo īpaši ņem vērā 29. panta 1. līdz 3.c punktā minētajos ziņojumos iekļautos 

konstatējumus. 

31. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

[Vieta, datums] 

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā 

priekšsēdētājs(-a) priekšsēdētājs(-a) 
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I PIELIKUMS 

Regulas 5.j pantā minēto pārkāpumu saraksts 

I. Ar organizatoriskām prasībām vai interešu konfliktu saistīti pārkāpumi: 

(a) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 1. punkta noteikumus, jo tam 

nav stabilas pārvaldības kārtības, kura ietver skaidru organizatorisko struktūru 

ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības sadalījumu un 

atbilstošus iekšējās kontroles mehānismus, tostarp stabilas administratīvās un 

grāmatvedības procedūras, kas nepieļauj nekādu konfidenciālas informācijas 

izpaušanu;  

(b) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 2. punkta noteikumus, jo tas 

neuztur vai neīsteno efektīvu rakstisku organizatorisko un administratīvo 

kārtību, lai identificētu un novērstu jebkuru potenciālu interešu konfliktu, kas 

skar to vadītājus, darbiniekus vai jebkuru tieši vai netieši ar tiem saistītu personu;  

(c) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 3. punkta noteikumus, jo tas 

nav izstrādājis atbilstošas politikas nostādnes un procedūras, lai nodrošinātu 

atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, tostarp to, ka tos ievēro tā vadītāji un 

darbinieki;  

(d) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 4. punkta noteikumus, jo tas 

neuztur un neīsteno atbilstošu organizatorisko struktūru, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu un noregulētu funkcionēšanu pakalpojumu sniegšanā un darbību 

veikšanā;  

(e) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 5. punkta noteikumus, jo tas 

savus papildpakalpojumus operacionāli nenodala no funkcijas centrāli vākt un 

uzturēt informācijas ierakstus par atvasinātiem instrumentiem;  

(f) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 6. punkta noteikumus, jo tas 

nenodrošina, ka tā augstākā līmeņa vadībai un valdes locekļiem ir pietiekami 

laba reputācija un pieredze, lai nodrošinātu tā stabilu un piesardzīgu pārvaldību;  

(g) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.a panta 7. punkta noteikumus, jo tas nav 

noteicis objektīvas, nediskriminējošas un publiski atklātas prasības attiecībā uz 

to pakalpojumu sniedzēju, iniciatoru, sponsoru un SSPE piekļuvi, uz kuriem 

attiecas šīs regulas 5. panta 1. punktā noteiktais ziņošanas pienākums;  

(h) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.b panta 8. punkta noteikumus, jo tas 

publiski neatklāj cenas un maksu, kas saistīta ar pakalpojumiem, kurus sniedz 

saskaņā ar šo regulu, tas neļauj ziņojošajām vienībām piekļūt atsevišķi 

konkrētiem pakalpojumiem vai tas nosaka cenas un maksu, kas nav saistīta ar 

izmaksām.  

II. Ar operacionālām prasībām saistīti pārkāpumi: 

(a) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.b panta 1. punkta noteikumus, jo tas 

neidentificē operacionālā riska avotus vai tos līdz minimuma nesamazina, 

izstrādājot atbilstošas sistēmas, pārbaudi un procedūras;  

(b) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.b panta 2. punkta noteikumus, jo tas 

neizstrādā, neīsteno vai neuztur atbilstošu darījumdarbības nepārtrauktības 

politiku un negadījumu seku novēršanas plānu, kura mērķis ir nodrošināt tā 



 

PE583.961v02-00 68/75 RR\1113061LV.docx 

LV 

funkciju uzturēšanu, savlaicīgu operāciju atsākšanu un vērtspapīrošanas 

repozitorija pienākumu pildīšanu;  

(c) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.c panta 1. punkta noteikumus, jo tas 

nenodrošina saskaņā ar 5. panta 2. punktu saņemtās informācijas 

konfidencialitāti, integritāti vai aizsardzību;  

(d) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.c panta 2. punkta noteikumus, jo tas 

saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju izmanto komerciāliem mērķiem bez 

attiecīgā darījumu partnera piekrišanas;  

(e) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.c panta 3. punkta noteikumus, jo tas 

nekavējoties nereģistrē saskaņā ar 5. panta 1. punktu saņemto informāciju, 

neglabā to vismaz 10 gadus pēc attiecīgo līgumu termiņa beigām vai neizmanto 

savlaicīgas un efektīvas informācijas ierakstīšanas procedūras, lai dokumentētu 

izmaiņas reģistrētajā informācijā;  

(f) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.c panta 5. punkta noteikumus, jo tas 

neļauj līgumslēdzējām pusēm savlaicīgi piekļūt ar attiecīgo līgumu saistītajai 

informācijai un labot to;  

(h) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 22.c panta 6. punkta noteikumus, jo tas 

neveic visus pamatotos pasākumus, lai nepieļautu tā sistēmās glabātās 

informācijas nepareizu izmantošanu.  

III. Ar pārredzamību un informācijas pieejamību saistīti pārkāpumi:  

(a) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 5.d panta 1. punkta noteikumus, jo tas 

regulāri viegli pieejamā veidā nepublicē apkopotus datus par tam sniegto 

informāciju;  

(b) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 5.d panta 2. punkta noteikumus, jo tas 

nenodrošina 3. punktā minētajām vienībām tiešu un tūlītēju piekļuvi 5. pantā 

minētajai informācijai, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus un 

pilnvaras.  

IV. Ar šķēršļiem uzraudzības darbībām saistīti pārkāpumi:  

(a) vērtspapīrošanas repozitorijs pārkāpj 5.f panta 1. punkta noteikumus, jo tas, 

atbildot uz atbilstoši 5.f panta 2. punktam iesniegtu vienkāršu EVTI informācijas 

pieprasījumu vai reaģējot uz EVTI lēmumu, ar ko tiek pieprasīta informācija saskaņā 

ar 5.f panta 3. punktu, sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju;  

(b) vērtspapīrošanas repozitorijs sniedz nepareizas vai maldinošas atbildes uz 

jautājumiem, kas uzdoti saskaņā ar 5.g panta 1. punkta c) apakšpunktu;  

(c) vērtspapīrošanas repozitorijs savlaicīgi nepilda uzraudzības pasākumu, ko 

EVTI pieņēmusi saskaņā ar 5.q pantu; 

(d) vērtspapīrošanas repozitorijs savlaicīgi nepaziņo EVTI par jebkādām 

būtiskām izmaiņām sākotnējās reģistrācijas nosacījumos. 

 

II PIELIKUMS 
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Regulas 22.j panta 3. punkta piemērošanai paredzēto ar atbildību pastiprinošiem vai 

mīkstinošiem faktoriem saistīto koeficientu saraksts 

Regulas 5.j panta 2. punktā minētajām pamatsummām kumulatīvi piemēro turpmāk 

aprakstītos koeficientus.  

I. Ar atbildību pastiprinošiem faktoriem saistīti pielāgošanas koeficienti: 

(a) ja pārkāpums ir izdarīts atkārtoti, par katru atkārtotu tā izdarīšanu piemēro 

papildu koeficientu 1,1;  

(b) ja pārkāpums ir ildzis vairāk nekā vienu mēnesi, piemēro koeficientu 1,5;  

(c) ja pārkāpums ir atklājis sistēmiskus trūkumus vērtspapīrošanas repozitorija 

organizācijā, jo īpaši tā procedūrās, pārvaldības sistēmās vai iekšējā kontrolē, 

piemēro koeficientu 2,2;  

(d) ja pārkāpumam ir negatīva ietekme uz vērtspapīrošanas repozitorija uzturēto 

datu kvalitāti, piemēro koeficientu 1,5;  

(e) ja pārkāpums ir izdarīts ar nodomu, piemēro koeficientu 2;  

(f) ja kopš pārkāpuma konstatēšanas nav veikti nekādi koriģējoši pasākumi, 

piemēro koeficientu 1,7;  

(g) ja vērtspapīrošanas repozitorija augstākā līmeņa vadība nav sadarbojusies ar 

EVTI izmeklēšanas veikšanā, piemēro koeficientu 1,5.  

II. Ar atbildību mīkstinošiem faktoriem saistīti pielāgošanas koeficienti:  

(a) ja pārkāpums ir ildzis mazāk nekā 24 stundas, piemēro koeficientu 0,9;  

(b) ja vērtspapīrošanas repozitorija augstākā līmeņa vadība var pierādīt, ka tā ir 

veikusi visus pārkāpuma nepieļaušanai nepieciešamos pasākumus, piemēro 

koeficientu 0,7;  

(c) ja vērtspapīrošanas repozitorijs par pārkāpumu ir ātri, efektīvi un pilnībā 

informējis EVTI, piemēro koeficientu 0,4;  

(d) ja vērtspapīrošanas repozitorijs ir brīvprātīgi veicis pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka nākotnē nebūs iespējams izdarīt līdzīgu pārkāpumu, piemēro 

koeficientu 0,6. 
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PIELIKUMS. TO VIENĪBU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTS IR SAŅĒMIS 

IEGULDĪJUMU 

 

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 

of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 

the preparation of the report: 
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AFME, Richard Hopkin 
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Financing and Leasing Association, Edward Simpson 
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NN Investment Partners, Emanuel van Praag 

PGGM, Michel De Jonge 

Prime Collateralised Securities, Ian Bell 
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Fleishman Hillard, Chiara Sandon 

Ford Credit Europe, Eugene Scales 

French Asset Management Association, Maria Goncalves 

French Banking Federation, Antoine Garnier 
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ING, Johanneke Weitjens 

Insurance Europe, Alois Thiant 
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Lease Europe, Ingrid Vermeersch 
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Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings: 

Entity and/or person 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß 

CEPS, Karel Lannoo 

CFA Institute, Josina Kamerling 

De Argumentenfabriek, Robin Fransman 

Deutsche Bank, Stephanie Schneider 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner 

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn 

EURONEXT, Daphne van der Stam 

European Central Bank, Vítor Constâncio 

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza 

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann 

ESMA, Steven Maijoor 

FESSUD, Marie Lepretre  

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young 

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand 

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti 

Investment Association, Pamela Gachara   

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart 

Rabobank, Bas Brouwers 

Santander, Andrew Scourse 

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs 

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton 

University of Amsterdam, Ewald Engelen 

University of the West of England, Daniela Gabor 
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