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Grozījums Nr.  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Regulas priekšlikums 

 

– 

 

 Grozījums 

 Eiropas Parlaments noraida Komisijas 

priekšlikumu. 

Or. pt 

Pamatojums 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade da instituições financeiras e um estímulo à especulação financeira. 

 

Grozījums Nr.  110 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(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 vai 

kredītkaršu kredītus, tos pārveidojot par 

tirgojamiem vērtspapīriem. Aizdevējs 

apkopo un pārstrukturē portfelī savus 

(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 vai 

kredītkaršu kredītus, tos pārveidojot par 

tirgojamiem vērtspapīriem. Aizdevējs 

apkopo un pārstrukturē portfelī savus 
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aizdevumus, tos sagrupējot pa dažādām 

riska kategorijām, kas paredzētas dažādiem 

ieguldītājiem, un tādējādi ieguldītāji var 

ieguldīt aizdevumos un citādos riska 

darījumos, kas parasti tiešā veidā nav 

iespējams. Peļņu ieguldītājiem rada 

attiecīgo (pamatā esošo) aizdevumu naudas 

plūsmas. 

aizdevumus, tos sagrupējot pa dažādām 

riska kategorijām, kas paredzētas dažādiem 

ieguldītājiem, un tādējādi ieguldītāji var 

ieguldīt aizdevumos un citādos riska 

darījumos, kas parasti tiešā veidā nav 

iespējams. Peļņu ieguldītājiem rada 

attiecīgo (pamatā esošo) aizdevumu naudas 

plūsmas. Vienlaikus vērtspapīrošanas 

procesā aizdevējs uzlabo savu likviditātes 

pakāpi. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Investīciju plāns Eiropai, ar kuru 

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 uzskatāma par vienu no Eiropas 

kapitāla tirgu savienības (KTS) 

pamatelementiem; ar tās palīdzību būs 

vieglāk sasniegt Komisijas prioritāro 

mērķi – jaunu darbvietu izveidi un 

atgriešanos pie ilgtspējīgas izaugsmes. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  112 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Investīciju plāns Eiropai, ar kuru 

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 

uzskatāma par vienu no Eiropas kapitāla 

tirgu savienības (KTS) pamatelementiem; 

ar tās palīdzību būs vieglāk sasniegt 

Komisijas prioritāro mērķi – jaunu 

darbvietu izveidi un atgriešanos pie 

ilgtspējīgas izaugsmes. 

(2) Investīciju plānā Eiropai, ar kuru 

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 

uzskatāma par vienu no Eiropas kapitāla 

tirgu savienības (KTS) pamatelementiem 

un tā sekmētu jaunu darbvietu izveidi un 

atgriešanos pie ilgtspējīgas izaugsmes. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  113 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Investīciju plāns Eiropai, ar kuru 

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 

uzskatāma par vienu no Eiropas kapitāla 

tirgu savienības (KTS) pamatelementiem; 

ar tās palīdzību būs vieglāk sasniegt 

Komisijas prioritāro mērķi – jaunu 

darbvietu izveidi un atgriešanos pie 

ilgtspējīgas izaugsmes. 

(2) Investīciju plānā Eiropai, ar kuru 

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 

uzskatāma par vienu no Eiropas kapitāla 

tirgu savienības (KTS) pamatelementiem. 

Or. en 
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Pamatojums 

Nav nekādu pierādījumu, ka pašreizējos vājos ekonomikas rādītājus varētu uzlabot, veicot ar 

piedāvājumu saistītus pasākumus, taču ir ļoti daudz pierādījumu tam, ka tos var uzlabot ar 

pārdomātu fiskālo stimulu palīdzību. ES nespēju saskaņoti rīkoties, lai stimulētu reālo 

ekonomiku, nedrīkstētu izmantot kā attaisnojumu jau tā uzpūstās virtuālās ekonomikas 

stimulēšanai. 

 

Grozījums Nr.  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Savienībai nav nodoma 

vājināt tiesisko regulējumu, kas tika 

ieviests pēc finanšu krīzes, lai reaģētu uz 

riskiem, kas raksturīgi ļoti sarežģītai, 

nepārredzamai un riskantai 
vērtspapīrošanai. Ir būtiski nodrošināt, ka 

tiek pieņemti noteikumi, kas dod iespēju 

labāk nošķirt vienkāršus, pārredzamus un 

standartizētus instrumentus no 

sarežģītiem, nepārredzamiem un 

riskantiem instrumentiem, un piemērot 

prudenciālās uzraudzības regulējumu, kas 

būtu vairāk orientēts uz risku. 

(3) Eiropas Savienībai ir jāpastiprina 

tiesiskais regulējums, kas tika ieviests pēc 

finanšu krīzes, lai reaģētu uz riskiem, kas 

raksturīgi vērtspapīrošanai. Ir būtiski 

nodrošināt, ka tiek pieņemti noteikumi, kas 

dod iespēju piemērot prudenciālās 

uzraudzības regulējumu, kurš būtu vairāk 

orientēts uz risku. Turklāt ir būtiski ar šo 

regulu aizliegt atkārtotu vērtspapīrošanu 

un tajā neietvert sintētisko 

vērtspapīrošanu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  115 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Savienībai nav nodoma 

vājināt tiesisko regulējumu, kas tika 

ieviests pēc finanšu krīzes, lai reaģētu uz 

riskiem, kas raksturīgi ļoti sarežģītai, 

nepārredzamai un riskantai 

(3) Eiropas Savienībai nav nodoma 

vājināt tiesisko regulējumu, kas tika 

ieviests pēc finanšu krīzes, lai reaģētu uz 

riskiem, kas raksturīgi ļoti sarežģītai, 

nepārredzamai un riskantai 
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vērtspapīrošanai. Ir būtiski nodrošināt, ka 

tiek pieņemti noteikumi, kas dod iespēju 

labāk nošķirt vienkāršus, pārredzamus un 

standartizētus instrumentus no sarežģītiem, 

nepārredzamiem un riskantiem 

instrumentiem, un piemērot prudenciālās 

uzraudzības regulējumu, kas būtu vairāk 

orientēts uz risku. 

vērtspapīrošanai. Ir būtiski nodrošināt, ka 

tiek pieņemti noteikumi, kas dod iespēju 

labāk nošķirt vienkāršus, pārredzamus un 

standartizētus instrumentus no sarežģītiem, 

nepārredzamiem un riskantiem finanšu 

instrumentiem, un piemērot prudenciālās 

uzraudzības regulējumu, kas būtu vairāk 

orientēts uz risku. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  116 

Antonio Tajani 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Savienībai nav nodoma 

vājināt tiesisko regulējumu, kas tika 

ieviests pēc finanšu krīzes, lai reaģētu uz 

riskiem, kas raksturīgi ļoti sarežģītai, 

nepārredzamai un riskantai 

vērtspapīrošanai. Ir būtiski nodrošināt, ka 

tiek pieņemti noteikumi, kas dod iespēju 

labāk nošķirt vienkāršus, pārredzamus un 

standartizētus instrumentus no sarežģītiem, 

nepārredzamiem un riskantiem 

instrumentiem, un piemērot prudenciālās 

uzraudzības regulējumu, kas būtu vairāk 

orientēts uz risku. 

(3) Eiropas Savienības mērķis ir 

stiprināt tiesisko regulējumu, kas tika 

ieviests pēc finanšu krīzes, lai reaģētu uz 

riskiem, kas raksturīgi ļoti sarežģītai, 

nepārredzamai un riskantai 

vērtspapīrošanai. Ir būtiski nodrošināt, ka 

tiek pieņemti noteikumi, kas dod iespēju 

labāk nošķirt vienkāršus, pārredzamus un 

standartizētus instrumentus no sarežģītiem, 

nepārredzamiem un riskantiem 

instrumentiem, un piemērot prudenciālās 

uzraudzības regulējumu, kas būtu vairāk 

orientēts uz risku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

(4) Ir jāatceras, ka periodā pirms 

2008. gada finanšu krīzes pārmērīga un 
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Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot 

finansējuma avotus un efektīvāk sadalīt 

risku Savienības finanšu sistēmas 

ietvaros. To izmantojot, var plašāk sadalīt 

finanšu sektora risku; iniciators var 

atbrīvot savu bilanci, un līdz ar to izsniegt 

papildu aizdevumus ekonomikas 

dalībniekiem. Kopumā tā var uzlabot 

finanšu sistēmas efektivitāti un sniegt 

papildu iespējas veikt ieguldījumus. 

Vērtspapīrošana var izveidot saikni starp 

kredītiestādēm un kapitāla tirgiem, no 

kuras netieši labumu gūtu komersanti un 

iedzīvotāji (izmantojot, piemēram, lētākus 

aizdevumus un komercdarbības 

finansēšanu, kredītus nekustamā īpašuma 

iegādei un kredītkartes). 

nepārdomāta vērtspapīrošana izmainīja 

banku uzņēmējdarbības modeli, tādējādi 

veicinot saistību īpatsvaru, kas ļāva 

bankām gūt palielinātu peļņu īsā laikā, 

bet ar būtisku zaudējumu risku, radot 

priekšnosacījumus 2008. gada finanšu 

krīzei, kas sākās ASV, bet pēc tam 

izplatījās tālāk. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  118 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 
Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var 

izveidot saikni starp kredītiestādēm un 

kapitāla tirgiem, no kuras netieši labumu 

gūtu komersanti un iedzīvotāji 

(izmantojot, piemēram, lētākus 

(4) Pareizi strukturēta vērtspapīrošana 

ir rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un plašāk sadalīt risku Savienības 

finanšu sistēmas ietvaros. To izmantojot, 

var plašāk sadalīt finanšu sektora risku un 

palīdzēt atbrīvot iniciatora bilanci. 
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aizdevumus un komercdarbības 

finansēšanu, kredītus nekustamā īpašuma 

iegādei un kredītkartes). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var izveidot 

saikni starp kredītiestādēm un kapitāla 

tirgiem, no kuras netieši labumu gūtu 

komersanti un iedzīvotāji (izmantojot, 

piemēram, lētākus aizdevumus un 

komercdarbības finansēšanu, kredītus 

nekustamā īpašuma iegādei un 

kredītkartes). 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var izveidot 

saikni starp kredītiestādēm un kapitāla 

tirgiem, no kuras netieši labumu gūtu 

komersanti un iedzīvotāji (izmantojot, 

piemēram, lētākus aizdevumus un 

komercdarbības finansēšanu, kredītus 

nekustamā īpašuma iegādei un 

kredītkartes). Vērtspapīrošana atsevišķām 

kredītiestādēm var arī sniegt iespēju 

samazināt to bilances nepilnības, labāk 

pārvaldīt ar to rīcībā esošo portfeli saistītā 

riska koncentrācijas un izveidot 

vienkāršākus ilgtermiņa finanšu 

instrumentus ieguldītāju vajadzībām. 

Visas šīs iespējas kopumā var uzlabot 

finanšu nozares elastību un sekmēt 

plašāku ilgtermiņa ieguldījumu veikšanu 

reālajā ekonomikā. Vērtspapīrošana 

vienlaikus var izraisīt palielinātu 

savstarpējo saistību un pārmērīga sviras 

efekta risku. Tā var arī sekmēt 
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spekulatīvus īstermiņa ieguldījumus un 

regulējuma arbitrāžu. Tādēļ ar šo regulu 

kompetentās iestādes tiek mudinātas 

stingri uzraudzīt finanšu iestāžu dalību 

tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var izveidot 

saikni starp kredītiestādēm un kapitāla 

tirgiem, no kuras netieši labumu gūtu 

komersanti un iedzīvotāji (izmantojot, 

piemēram, lētākus aizdevumus un 

komercdarbības finansēšanu, kredītus 

nekustamā īpašuma iegādei un 

kredītkartes). 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements un 

palīdz uzlabot ekonomikas finansēšanu. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var izveidot 

saikni starp kredītiestādēm un kapitāla 

tirgiem, no kuras netieši labumu gūtu 

komersanti un iedzīvotāji (izmantojot, 

piemēram, lētākus aizdevumus un 

komercdarbības finansēšanu, kredītus 

nekustamā īpašuma iegādei un 

kredītkartes). 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  121 

Jonás Fernández 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus ekonomikas dalībniekiem. 

Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas 

efektivitāti un sniegt papildu iespējas veikt 

ieguldījumus. Vērtspapīrošana var izveidot 

saikni starp kredītiestādēm un kapitāla 

tirgiem, no kuras netieši labumu gūtu 

komersanti un iedzīvotāji (izmantojot, 

piemēram, lētākus aizdevumus un 

komercdarbības finansēšanu, kredītus 

nekustamā īpašuma iegādei un 

kredītkartes). 

(4) Vērtspapīrošana ir svarīgs labi 

funkcionējošu finanšu tirgu elements. 

Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir 

svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma 

avotus un efektīvāk sadalīt risku 

Savienības finanšu sistēmas ietvaros. To 

izmantojot, var plašāk sadalīt finanšu 

sektora risku; iniciators var atbrīvot savu 

bilanci, un līdz ar to izsniegt papildu 

aizdevumus reālās ekonomikas 

dalībniekiem. Kopumā tā var uzlabot 

finanšu sistēmas efektivitāti un sniegt 

papildu iespējas veikt ieguldījumus. 

Vērtspapīrošana var izveidot saikni starp 

kredītiestādēm un kapitāla tirgiem, no 

kuras netieši labumu gūtu komersanti un 

iedzīvotāji (izmantojot, piemēram, lētākus 

aizdevumus un komercdarbības 

finansēšanu, kredītus nekustamā īpašuma 

iegādei un kredītkartes). 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  122 

Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

(“VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, ir 

nepieciešams, ka Savienība skaidri definē, 

kas ir VPS vērtspapīrošana, jo citādi 

kredītiestādēm un apdrošināšanas 

sabiedrībām piemērojamie reglamentējošie 

noteikumi, kas ir vairāk riskorientēti, būtu 

attiecināmi uz dažādu veidu 

vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. Tas 

radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu. 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

(„VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, kā arī 

vērtspapīrošanai, kas ietver un atbalsta 

projektus, kuri palīdz sasniegt ANO 

konferencē par klimata pārmaiņām 

COP 21 panākto vienošanos („Ilgtspējīga 

VPS vērtspapīrošana”), ir nepieciešams, 

ka Savienība skaidri definē, kas ir VPS 

vērtspapīrošana, jo citādi kredītiestādēm un 

apdrošināšanas sabiedrībām piemērojamie 

reglamentējošie noteikumi, kas ir vairāk 
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riskorientēti, būtu attiecināmi uz dažādu 

veidu vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. 

Tas radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  123 

Jonás Fernández 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

(“VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, ir 

nepieciešams, ka Savienība skaidri definē, 

kas ir VPS vērtspapīrošana, jo citādi 

kredītiestādēm un apdrošināšanas 

sabiedrībām piemērojamie reglamentējošie 

noteikumi, kas ir vairāk riskorientēti, būtu 

attiecināmi uz dažādu veidu 

vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. Tas 

radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu. 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

(„VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, ir 

nepieciešams, ka Savienība skaidri definē, 

kas ir VPS vērtspapīrošana, jo citādi 

kredītiestādēm un apdrošināšanas 

sabiedrībām piemērojamie reglamentējošie 

noteikumi, kas ir vairāk riskorientēti, būtu 

attiecināmi uz dažādu veidu 

vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. Tas 

radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu, taču ir 

svarīgi garantēt VPS vērtspapīrošanas 

Eiropas vienotā tirgus esību, lai veicinātu 

pārrobežu darījumus. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  124 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 

(5) Lai izveidotu vairāk riskorientētu 

prudenciālās uzraudzības regulējumu 

vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 
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(“VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, ir 

nepieciešams, ka Savienība skaidri definē, 

kas ir VPS vērtspapīrošana, jo citādi 

kredītiestādēm un apdrošināšanas 

sabiedrībām piemērojamie reglamentējošie 

noteikumi, kas ir vairāk riskorientēti, būtu 

attiecināmi uz dažādu veidu 

vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. Tas 

radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu. 

(„VPS” [STS]) vērtspapīrošanai, ir 

nepieciešams, ka Savienība skaidri definē, 

kas ir VPS vērtspapīrošana, jo citādi 

kredītiestādēm un apdrošināšanas 

sabiedrībām piemērojamie reglamentējošie 

noteikumi, kas ir vairāk riskorientēti, būtu 

attiecināmi uz dažādu veidu 

vērtspapīrošanu dažādās dalībvalstīs. Tas 

radītu nevienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un regulējuma arbitrāžu. Turklāt 

daudzi vērtspapīrošanas darījumi 

izrādījuši nepietiekamu jutību pret 

riskiem, jo pieejām riska pakāpes 

noteikšanā trūkst atbilstošas riska faktoru 

apzināšanas. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Būtu lietderīgi, ja atbilstoši pašreiz 

Savienības nozaru tiesību aktos 

izmantotajām definīcijām tiktu sniegta 

ikviena galvenā vērtspapīrošanas jēdziena 

definīcija. Konkrētāk, ir nepieciešama 

skaidra un visaptveroša vērtspapīrošanas 

definīcija, kas aptvertu jebkuru darījumu 

un shēmu, kurā ar riska darījumu vai riska 

darījumu portfeli saistītais kredītrisks tiek 

sadalīts vairākos laidienos. Riska 

darījums, kas rada tiešas maksājuma 

saistības, kas izriet no darījumu vai 

shēmas, kuru izmanto, lai finansētu vai 

veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, 

nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska 

darījumu, pat ja no šāda darījuma vai 

shēmas izriet dažādu prioritātes pakāpju 

maksājuma saistības. 

(6) Būtu lietderīgi, ja atbilstoši pašreiz 

Savienības nozaru tiesību aktos 

izmantotajām definīcijām tiktu sniegta 

ikviena galvenā vērtspapīrošanas jēdziena 

definīcija. Konkrētāk, ir nepieciešama 

skaidra un visaptveroša vērtspapīrošanas 

definīcija, kas aptvertu jebkuru darījumu 

un shēmu, kurā darījuma vai shēmas 

ietvaros veiktie maksājumi ir atkarīgi no 

riska darījumu vai riska darījumu portfeļa 

rezultātiem. Vērtspapīrojamo riska 

darījumu nodošana ekonomiskā izteiksmē 

būtu jāpanāk, iniciatoriestādes 

īpašumtiesības uz vērtspapīrojamiem riska 

darījumiem nododot SSPE vai ar SSPE 

pakārtotu līdzdalību. Riska darījums, kas 

rada tiešas maksājuma saistības, kas izriet 

no darījumu vai shēmas, kuru izmanto, lai 

finansētu vai veiktu darbības ar fiziskiem 

aktīviem, nebūtu jāuzskata par 

vērtspapīrošanas riska darījumu, pat ja no 
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šāda darījuma vai shēmas izriet dažādu 

prioritātes pakāpju maksājuma saistības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Būtu lietderīgi, ja atbilstoši pašreiz 

Savienības nozaru tiesību aktos 

izmantotajām definīcijām tiktu sniegta 

ikviena galvenā vērtspapīrošanas jēdziena 

definīcija. Konkrētāk, ir nepieciešama 

skaidra un visaptveroša vērtspapīrošanas 

definīcija, kas aptvertu jebkuru darījumu 

un shēmu, kurā ar riska darījumu vai 

riska darījumu portfeli saistītais 

kredītrisks tiek sadalīts vairākos laidienos. 

Riska darījums, kas rada tiešas maksājuma 

saistības, kas izriet no darījumu vai 

shēmas, kuru izmanto, lai finansētu vai 

veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, 

nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska 

darījumu, pat ja no šāda darījuma vai 

shēmas izriet dažādu prioritātes pakāpju 

maksājuma saistības. 

(6) Būtu lietderīgi, ja atbilstoši pašreiz 

Savienības nozaru tiesību aktos 

izmantotajām definīcijām tiktu sniegta 

ikviena galvenā vērtspapīrošanas jēdziena 

definīcija. Konkrētāk, ir nepieciešama 

skaidra un visaptveroša vērtspapīrošanas 

definīcija, kas aptvertu jebkuru darījumu 

un shēmu. Riska darījums, kas rada tiešas 

maksājuma saistības, kas izriet no darījumu 

vai shēmas, kuru izmanto, lai finansētu vai 

veiktu darbības ar fiziskiem aktīviem, 

nebūtu jāuzskata par vērtspapīrošanas riska 

darījumu, pat ja no šāda darījuma vai 

shēmas izriet dažādu prioritātes pakāpju 

maksājuma saistības. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  127 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Sponsoram vajadzētu būt iespējai 

deleģēt uzdevumus parādus apkalpojošai 
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sabiedrībai, bet tam joprojām vajadzētu 

būt atbildīgam par visu šajā regulā 

noteikto saistību ievērošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  128 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Gan starptautiskā, gan Eiropas 

mērogā jau ir daudz paveikts, lai 

identificētu VPS vērtspapīrošanu, un 

Komisijas deleģētajās regulās (ES) 

2015/6122 un (ES) 2015/3523 jau ir noteikti 

vienkāršas, pārredzamas un standartizētas 

vērtspapīrošanas kritēriji konkrētiem 

nolūkiem, uz kuriem attiecas vairāk 

riskorientēti prudenciālās uzraudzības 

reglamentējošie noteikumi. 

(7) Gan starptautiskā, gan Eiropas 

mērogā ir vēl daudz jāpaveic, lai 

identificētu VPS vērtspapīrošanu, un 

Komisijas deleģētajās regulās (ES) 

2015/6122 un (ES) 2015/3523 jau ir noteikti 

vienkāršas, pārredzamas un standartizētas 

vērtspapīrošanas kritēriji konkrētiem 

nolūkiem, uz kuriem attiecas vairāk 

riskorientēti prudenciālās uzraudzības 

reglamentējošie noteikumi. 

__________________ __________________ 

22 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.). 

22 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.). 

23 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.). 

23 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.). 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  129 

Notis Marias 
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Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Balstoties uz esošajiem kritērijiem, 

uz Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 

(BCBS) un Starptautiskās Vērtspapīru 

komisiju organizācijas (IOSCO) 

kritērijiem, kas pieņemti 2015. gada 

23. jūlijā, lai apzinātu vienkāršus, 

pārredzamus un salīdzināmus 

vērtspapīrošanas veidus, un it īpaši uz 

2015. gada 7. jūlijā publicētajiem EBI 

Ieteikumiem par kvalificētu 

vērtspapīrošanu (Advice on qualifying 

securitisation), ir būtiski izveidot vispārīgu 

un pārnozaru mērogā piemērojamu VPS 

vērtspapīrošanas definīciju. 

(8) Balstoties uz esošajiem kritērijiem, 

uz Bāzeles Banku uzraudzības komitejas 

(BCBS) un Starptautiskās Vērtspapīru 

komisiju organizācijas (IOSCO) 

kritērijiem, kas pieņemti 2015. gada 

23. jūlijā, lai apzinātu vienkāršus, 

pārredzamus un salīdzināmus 

vērtspapīrošanas veidus, tostarp kapitāla 

vērtspapīriem, un it īpaši uz 2015. gada 

7. jūlijā publicētajiem EBI Ieteikumiem par 

kvalificētu vērtspapīrošanu (Advice on 

qualifying securitisation), ir būtiski 

izveidot vispārīgu un pārnozaru mērogā 

piemērojamu VPS vērtspapīrošanas 

definīciju. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  130 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) VPS kritēriju ieviešanai visā ES 

jārada situācija, ka tiek izmantotas 

atšķirīgas pieejas. Šādas pieejas varētu 

radīt šķēršļus ieguldīšanai pāri robežām, 

ierobežojot šādu ieguldītāju iespējas izprast 

dalībvalsts regulējuma nianses un tādējādi 

mazinot ieguldītāju uzticēšanos VPS 

kritērijiem. 

(9) VPS kritēriju ieviešanai visā ES 

nedrīkst radīt situāciju, ka tiek izmantotas 

atšķirīgas pieejas, bet gan tikai droša 

vērtspapīrošanas tirgus attīstība. Šādas 

pieejas varētu radīt šķēršļus ieguldīšanai 

pāri robežām, ierobežojot šādu ieguldītāju 

iespējas izprast dalībvalsts regulējuma 

nianses un tādējādi mazinot ieguldītāju 

uzticēšanos VPS kritērijiem. 

Or. el 
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Grozījums Nr.  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ir būtiski, ka kompetentās iestādes 

cieši sadarbojas, lai nodrošinātu kopēju un 

saskanīgu izpratni par VPS prasībām visā 

Savienībā un lai risinātu eventuālas 

interpretācijas problēmas. Ņemot vērā šo 

mērķi, Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) 

apvienotās komitejas ietvaros trim EUI 

būtu jākoordinē savs un kompetento 

iestāžu darbs, lai nodrošinātu konsekventu 

rīcību pārnozaru mērogā un novērtētu 

praktiskas problēmas, kas varētu rasties 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu. To darot, 

būtu jānoskaidro tirgus dalībnieku viedokļi, 

kas pēc iespējas būtu arī jāņem vērā. Šo 

apspriešanu rezultāti būtu jāpublisko 

Eiropas uzraudzības iestāžu uzturētajās 

tīmekļa vietnēs, lai palīdzētu iniciatoriem, 

sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

novērtēt VPS vērtspapīrošanas darījumus 

pirms to emisijas vai ieguldīšanas tajos. 

Šāds koordinācijas mehānisms būtu īpaši 

svarīgs laikposmā tieši pirms šīs regulas 

īstenošanas. 

(10) Ir būtiski, ka Eiropas uzraudzības 

iestāde izmanto trešās personas 

nodrošinātu sertifikācijas sistēmu, lai 

nodrošinātu kopēju un saskanīgu izpratni 

par VPS prasībām visā Savienībā un lai 

risinātu eventuālas interpretācijas 

problēmas. Ņemot vērā šo mērķi, Eiropas 

uzraudzības iestāžu (EUI) apvienotās 

komitejas ietvaros izraudzītajai 

regulatīvajai iestādei kopā ar divām EUI 

būtu jākoordinē savs un kompetento 

iestāžu darbs, lai nodrošinātu konsekventu 

rīcību pārnozaru mērogā un novērtētu 

praktiskas problēmas, kas varētu rasties 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu. To darot, 

būtu jānoskaidro tirgus dalībnieku viedokļi, 

kas pēc iespējas būtu arī jāņem vērā. Šo 

apspriešanu rezultāti būtu jāpublisko 

Eiropas uzraudzības iestāžu uzturētajās 

tīmekļa vietnēs, lai palīdzētu iniciatoriem, 

sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

novērtēt VPS vērtspapīrošanas darījumus 

pirms to emisijas vai ieguldīšanas tajos. 

Šāds koordinācijas mehānisms būtu īpaši 

svarīgs laikposmā tieši pirms šīs regulas 

īstenošanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ir būtiski, ka kompetentās iestādes 

cieši sadarbojas, lai nodrošinātu kopēju un 

(10) Ir būtiski, ka kompetentās iestādes 

cieši sadarbojas, lai nodrošinātu kopēju un 
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saskanīgu izpratni par VPS prasībām visā 

Savienībā un lai risinātu eventuālas 

interpretācijas problēmas. Ņemot vērā šo 

mērķi, Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) 

apvienotās komitejas ietvaros trim EUI 

būtu jākoordinē savs un kompetento 

iestāžu darbs, lai nodrošinātu konsekventu 

rīcību pārnozaru mērogā un novērtētu 

praktiskas problēmas, kas varētu rasties 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu. To darot, 

būtu jānoskaidro tirgus dalībnieku viedokļi, 

kas pēc iespējas būtu arī jāņem vērā. Šo 

apspriešanu rezultāti būtu jāpublisko 

Eiropas uzraudzības iestāžu uzturētajās 

tīmekļa vietnēs, lai palīdzētu iniciatoriem, 

sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

novērtēt VPS vērtspapīrošanas darījumus 

pirms to emisijas vai ieguldīšanas tajos. 

Šāds koordinācijas mehānisms būtu īpaši 

svarīgs laikposmā tieši pirms šīs regulas 

īstenošanas. 

saskanīgu izpratni par VPS prasībām visā 

Savienībā un lai risinātu eventuālas 

interpretācijas problēmas. Ņemot vērā šo 

mērķi, Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) 

apvienotajā komitejā būtu jāizveido jauna 

vērtspapīrošanas komiteja un trim EUI 

būtu jākoordinē savs un kompetento 

iestāžu darbs, lai nodrošinātu konsekventu 

rīcību pārnozaru mērogā un novērtētu 

praktiskas problēmas, kas varētu rasties 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu. To darot, 

būtu jānoskaidro tirgus dalībnieku viedokļi, 

kas pēc iespējas būtu arī jāņem vērā. Šo 

apspriešanu rezultāti būtu jāpublisko 

Eiropas uzraudzības iestāžu uzturētajās 

tīmekļa vietnēs, lai palīdzētu iniciatoriem, 

sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

novērtēt VPS vērtspapīrošanas darījumus 

pirms to emisijas vai ieguldīšanas tajos. 

Šāds koordinācijas mehānisms būtu īpaši 

svarīgs laikposmā tieši pirms šīs regulas 

īstenošanas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  133 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Ieguldījumi vērtspapīrošanā vai 

attiecīgie riska darījumi ne vien pakļaus 

ieguldītāju pamatā esošo aizdevumu vai 

riska darījumu kredītriskam, bet 

vērtspapīrošanas 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 ar pamatdarbību saistītus riskus. 

Tādēļ ir būtiski, ka uz institucionāliem 

ieguldītājiem attiecas samērīgas 

uzticamības pārbaudes prasības, kas 

(11) Ieguldījumi vērtspapīrošanā vai 

attiecīgie riska darījumi ne vien pakļaus 

ieguldītāju pamatā esošo aizdevumu vai 

riska darījumu kredītriskam, bet 

vērtspapīrošanas 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 ar pamatdarbību saistītus riskus. 

Tādēļ ir būtiski, ka uz institucionāliem 

ieguldītājiem, kā arī uz aktīvu 

pārvaldītājiem attiecas samērīgas 
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nodrošina, ka tie pienācīgi novērtē riskus, 

kas izriet no visiem vērtspapīrošanas 

veidiem, no kā iegūtu galaieguldītāji. 

Tādējādi uzticamības pārbaude var arī 

vairot uzticēšanos tirgum un starp 

atsevišķām iniciatoriem, sponsoriem un 

ieguldītājiem. Ir nepieciešams, ka 

ieguldītāji arī veic uzticamības pārbaudi 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas 

darījumiem. Tie var iegūt informāciju, ko 

atklājušas vērtspapīrošanas darījuma puses, 

piemēram, VPS paziņojumu un saistīto 

informāciju, kas atklāta šajā kontekstā, 

kam būtu jāsniedz ieguldītājiem visa 

nozīmīgā informācija par to, kā tiek 

ievēroti VPS kritēriji. Institucionālajiem 

ieguldītājiem būtu jāvar atbilstīgi paļauties 

uz VPS paziņojumu, kā arī iniciatora, 

sponsora un SSPE sniegto informāciju par 

to, vai vērtspapīrošana atbilst VPS 

prasībām. 

uzticamības pārbaudes prasības, kas 

nodrošina, ka tie pienācīgi novērtē riskus, 

kas izriet no visiem vērtspapīrošanas 

veidiem, no kā iegūtu galaieguldītāji. 

Tādējādi uzticamības pārbaude var arī 

vairot uzticēšanos tirgum un starp 

atsevišķiem iniciatoriem, sponsoriem un 

ieguldītājiem. Ir nepieciešams, ka 

ieguldītāji arī veic uzticamības pārbaudi 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas 

darījumiem. Tie var iegūt informāciju, ko 

atklājušas vērtspapīrošanas darījuma puses, 

piemēram, VPS paziņojumu un saistīto 

informāciju, kas atklāta šajā kontekstā, 

kam būtu jāsniedz ieguldītājiem visa 

nozīmīgā informācija par to, kā tiek 

ievēroti VPS kritēriji. Institucionālajiem 

ieguldītājiem būtu jāvar atbilstīgi paļauties 

uz VPS paziņojumu, kā arī iniciatora, 

sponsora un SSPE sniegto informāciju par 

to, vai vērtspapīrošana atbilst VPS 

prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Ieguldījumi vērtspapīrošanā vai 

attiecīgie riska darījumi ne vien pakļaus 

ieguldītāju pamatā esošo aizdevumu vai 

riska darījumu kredītriskam, bet 

vērtspapīrošanas 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 ar pamatdarbību saistītus riskus. 

Tādēļ ir būtiski, ka uz institucionāliem 

ieguldītājiem attiecas samērīgas 

uzticamības pārbaudes prasības, kas 

(11) Ieguldījumi vērtspapīrošanā vai 

attiecīgie riska darījumi ne vien pakļaus 

ieguldītāju pamatā esošo aizdevumu vai 

riska darījumu kredītriskam, bet 

vērtspapīrošanas 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 ar pamatdarbību saistītus riskus. 

Tādēļ ir būtiski, ka uz institucionāliem 

ieguldītājiem attiecas samērīgas 

uzticamības pārbaudes prasības, kas 
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nodrošina, ka tie pienācīgi novērtē riskus, 

kas izriet no visiem vērtspapīrošanas 

veidiem, no kā iegūtu galaieguldītāji. 

Tādējādi uzticamības pārbaude var arī 

vairot uzticēšanos tirgum un starp 

atsevišķām iniciatoriem, sponsoriem un 

ieguldītājiem. Ir nepieciešams, ka 

ieguldītāji arī veic uzticamības pārbaudi 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas 

darījumiem. Tie var iegūt informāciju, ko 

atklājušas vērtspapīrošanas darījuma puses, 

piemēram, VPS paziņojumu un saistīto 

informāciju, kas atklāta šajā kontekstā, 

kam būtu jāsniedz ieguldītājiem visa 

nozīmīgā informācija par to, kā tiek 

ievēroti VPS kritēriji. Institucionālajiem 

ieguldītājiem būtu jāvar atbilstīgi paļauties 

uz VPS paziņojumu, kā arī iniciatora, 

sponsora un SSPE sniegto informāciju par 

to, vai vērtspapīrošana atbilst VPS 

prasībām. 

nodrošina, ka tie pienācīgi novērtē riskus, 

kas izriet no visiem vērtspapīrošanas 

veidiem, no kā iegūtu galaieguldītāji. 

Tādējādi uzticamības pārbaude var arī 

vairot uzticēšanos tirgum un starp 

atsevišķiem iniciatoriem, sponsoriem un 

ieguldītājiem. Ir nepieciešams, ka 

ieguldītāji arī veic uzticamības pārbaudi 

attiecībā uz VPS vērtspapīrošanas 

darījumiem. Tie var iegūt informāciju, ko 

atklājušas vērtspapīrošanas darījuma puses, 

piemēram, VPS paziņojumu un saistīto 

informāciju, kas atklāta šajā kontekstā, 

kam būtu jāsniedz ieguldītājiem visa 

nozīmīgā informācija par to, kā tiek 

ievēroti VPS kritēriji. Institucionālajiem 

ieguldītājiem būtu jāvar atbilstīgi paļauties 

uz trešās personas nodrošinātas 

sertifikācijas aģentūras darbinieku 

sniegto VPS paziņojumu, kā arī iniciatora, 

sponsora un SSPE sniegto informāciju par 

to, vai vērtspapīrošana atbilst VPS 

prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos, 

nodrošinot, ka vērtspapīrošanas pamatā 

esošie riska darījumi kvalitātes ziņā 

nekādi neatšķiras no iniciatora bilancē 

saglabātajiem darījumiem un ka pirms šo 
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vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

riska darījumu iekļaušanas 

vērtspapīrošanā tie ir bijuši iniciatora 

bilancē būtisku laiku no to līguma 

darbības termiņa. Tādēļ ir svarīgi, ka 

iniciatori vai sponsori ievērojamu 

laikposmu pirms vērtspapīrošanas un pēc 

tās neto ekonomiskā izteiksmē paliek 

ievērojamā mērā pakļauti attiecīgajiem 

pamatā esošo aktīvu riskiem. Vispārīgāk 

izsakoties, vērtspapīrošanas darījumi 

nebūtu jāstrukturē tā, lai izvairītos no 

paturēšanas prasības piemērošanas. Šī 

prasība būtu jāpiemēro visās situācijās, kad 

ir runa par vērtspapīrošanas ekonomisko 

būtību neatkarīgi no tā, kādas juridiskas 

struktūras vai instrumenti tiek izmantoti. 

Nav nepieciešams paturēšanas prasību 

piemērot vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. VPS paziņojumā 

ieguldītājiem būtu jānorāda, ka iniciatori 

neto ekonomiskā izteiksmē iepriekš 

būtiskā mērā ir bijuši pakļauti pamatā 

esošo aktīvu riskiem un paliks tiem 

pakļauti arī turpmāk. Būtu jāparedz 

konkrēti izņēmumi gadījumiem, kad par 

vērtspapīrotiem riska darījumiem pilnā 

apmērā, bez nosacījuma un neatsaucami 

tiek sniegts galvojums, it īpaši no valsts 

pārvaldes (publiskām) iestādēm. Ja tiek 

sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru (12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 
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un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē tā, lai izvairītos no paturēšanas 

prasības piemērošanas. Šī prasība būtu 

jāpiemēro visās situācijās, kad ir runa par 

vērtspapīrošanas ekonomisko būtību 

neatkarīgi no tā, kādas juridiskas struktūras 

vai instrumenti tiek izmantoti. Nav 

nepieciešams paturēšanas prasību piemērot 

vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. VPS paziņojums 

norāda ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  137 

Paul Tang 
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Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Būtu jāparedz, ka Eiropas 

Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), 

izmantojot regulatīvu tehnisko standartu 

projektus, var ierosināt zemāku riska 

paturēšanas līmeni attiecībā uz 

vērtspapīrošanas tirgu kopumā vai 

atsevišķiem tā segmentiem. To darot, 

ESRK būtu jāpamato tas, kādā veidā tā ir 

ņēmusi vērā nepieciešamību saskaņot 

risku un paturēšanas līmeņa 

pazemināšanas makroprudenciālos 

aspektus. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē tā, lai izvairītos no paturēšanas 

prasības piemērošanas. Šī prasība būtu 

jāpiemēro visās situācijās, kad ir runa par 

vērtspapīrošanas ekonomisko būtību 

neatkarīgi no tā, kādas juridiskas struktūras 

vai instrumenti tiek izmantoti. Nav 

nepieciešams paturēšanas prasību piemērot 

vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 
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jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  138 

Morten Messerschmidt 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska 

darījumus pārveido tirgojamos 

vērtspapīros, intereses tiek saskaņotas ar 

ieguldītāju interesēm. Šajā nolūkā 

iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam 

aizdevējam būtu jāpatur nozīmīga 

līdzdalība vērtspapīrošanas pamatā 

esošajos riska darījumos. Tādēļ ir svarīgi, 

ka iniciatori vai sponsori neto ekonomiskā 

izteiksmē paliek ievērojamā mērā pakļauti 

attiecīgajiem pamatā esošo aktīvu riskiem. 

Vispārīgāk izsakoties, vērtspapīrošanas 

darījumi nebūtu jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

(12) Ir svarīgi, ka vērtspapīrošanā 

iesaistīto iniciatoru, sponsoru un sākotnējo 

aizdevēju intereses tiek saskaņotas ar 

ieguldītāju interesēm. Šajā nolūkā 

iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam 

aizdevējam būtu jāpatur nozīmīga 

līdzdalība vērtspapīrošanas pamatā 

esošajos riska darījumos. Tādēļ ir svarīgi, 

ka iniciatori vai sponsori neto ekonomiskā 

izteiksmē paliek ievērojamā mērā pakļauti 

attiecīgajiem pamatā esošo aktīvu riskiem. 

Vispārīgāk izsakoties, vērtspapīrošanas 

darījumi nebūtu jāstrukturē tā, lai izvairītos 

no paturēšanas prasības piemērošanas. Šī 

prasība būtu jāpiemēro visās situācijās, kad 

ir runa par vērtspapīrošanas ekonomisko 

būtību neatkarīgi no tā, kādas juridiskas 

struktūras vai instrumenti tiek izmantoti. 

Nav nepieciešams paturēšanas prasību 

piemērot vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 



 

AM\1101631LV.doc 25/140 PE587.495v01-00 

 LV 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. 

Būtu jāparedz konkrēti izņēmumi 

gadījumiem, kad par vērtspapīrotiem riska 

darījumiem pilnā apmērā, bez nosacījuma 

un neatsaucami tiek sniegts galvojums, it 

īpaši no valsts pārvaldes (publiskām) 

iestādēm. Ja tiek sniegts atbalsts no 

publiskā sektora līdzekļiem galvojuma vai 

citādā veidā, šīs regulas normas neskar 

valsts atbalsta noteikumus. 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. 

Or. en 

Pamatojums 

Vērtspapīrošanas definīcija ir ļoti plaša un aptver virkni scenāriju, tostarp kredītriska 

sadalīšanu laidienos, un nebūt neattiecas tikai uz tiem scenārijiem, kuros šāda sadalīšana 

laidienos pilnīgi vai daļēji tiek veikta tirgojamu vērtspapīru formā. Tādēļ, lai neradītu 

neskaidrības, mēs ierosinām svītrot atsauci uz riska darījumu pārveidošanu vērtspapīros. 

 

Grozījums Nr.  139 

Burkhard Balz 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā, proti, 5 % apmērā, pakļauti 

attiecīgajiem pamatā esošo aktīvu riskiem. 

Vispārīgāk izsakoties, vērtspapīrošanas 
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jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

darījumi nebūtu jāstrukturē tā, lai izvairītos 

no paturēšanas prasības piemērošanas. Šī 

prasība būtu jāpiemēro visās situācijās, kad 

ir runa par vērtspapīrošanas ekonomisko 

būtību neatkarīgi no tā, kādas juridiskas 

struktūras vai instrumenti tiek izmantoti. 

Nav nepieciešams paturēšanas prasību 

piemērot vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ir svarīgi, ka iniciatoru, sponsoru 

un sākotnējo aizdevēju, kas riska darījumus 

pārveido tirgojamos vērtspapīros, intereses 

tiek saskaņotas ar ieguldītāju interesēm. 

Šajā nolūkā iniciatoram, sponsoram vai 

sākotnējam aizdevējam būtu jāpatur 

nozīmīga līdzdalība vērtspapīrošanas 

(12) Ir nepieciešams, ka iniciatoru, 

sponsoru un sākotnējo aizdevēju, kas riska 

darījumus pārveido tirgojamos 

vērtspapīros, intereses tiek saskaņotas ar 

ieguldītāju interesēm. Šajā nolūkā 

iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam 

aizdevējam būtu jāpatur nozīmīga 
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pamatā esošajos riska darījumos. Tādēļ ir 

svarīgi, ka iniciatori vai sponsori neto 

ekonomiskā izteiksmē paliek ievērojamā 

mērā pakļauti attiecīgajiem pamatā esošo 

aktīvu riskiem. Vispārīgāk izsakoties, 

vērtspapīrošanas darījumi nebūtu 

jāstrukturē 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 ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoram vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

līdzdalība vērtspapīrošanas pamatā 

esošajos riska darījumos. Tādēļ ir svarīgi, 

ka iniciatori vai sponsori neto ekonomiskā 

izteiksmē paliek ievērojamā mērā pakļauti 

attiecīgajiem pamatā esošo aktīvu riskiem. 

Vispārīgāk izsakoties, vērtspapīrošanas 

darījumi nebūtu jāstrukturē tā, lai izvairītos 

no paturēšanas prasības piemērošanas. Šī 

prasība būtu jāpiemēro visās situācijās, kad 

ir runa par vērtspapīrošanas ekonomisko 

būtību neatkarīgi no tā, kādas juridiskas 

struktūras vai instrumenti tiek izmantoti. 

Nav nepieciešams paturēšanas prasību 

piemērot vairākkārt. Attiecībā uz jebkuru 

vērtspapīrošanu ir pietiekami, ja šī prasība 

attiecas tikai uz iniciatoru, sponsoru vai 

sākotnējo aizdevēju. Līdzīgi tam, ja 

vērtspapīrošanas darījumi kā pamatā 

esošos riska darījumus ietver citus 

vērtspapīrošanas posteņus, paturēšanas 

prasība būtu jāpiemēro vienīgi 

vērtspapīrošanai, kurā tiek veikti 

ieguldījumi. VPS paziņojums norāda 

ieguldītājiem, ka iniciatori neto 

ekonomiskā izteiksmē būtiskā mērā paliek 

pakļauti pamatā esošo aktīvu riskiem. Būtu 

jāparedz konkrēti izņēmumi gadījumiem, 

kad par vērtspapīrotiem riska darījumiem 

pilnā apmērā, bez nosacījuma un 

neatsaucami tiek sniegts galvojums, it īpaši 

no valsts pārvaldes (publiskām) iestādēm. 

Ja tiek sniegts atbalsts no publiskā sektora 

līdzekļiem galvojuma vai citādā veidā, šīs 

regulas normas neskar valsts atbalsta 

noteikumus. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  141 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības (13) Ieguldītāju un potenciālo 
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pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt uzticamai un 

viegli izmantojamai informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem un potenciālajiem 

ieguldītājiem būtu viegli pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus. 

 Lai palielinātu tirgus pārredzamību, būtu 

jāizveido datu krātuve, kas nodrošinātu 

vienkāršu piekļuvi datiem par kopējām 

tirgus tendencēm, salīdzinājumiem ar 

standarta vērtspapīrošanas struktūru, kā 

arī apakšgrupās sadalītiem datiem par 

nodrošinājumu, kas atbalsta 

vērtspapīrošanu. Šai datu krātuvei, 

sauktai par Eiropas Vērtspapīrošanas 

datu krātuvi (ESDR), visa šī informācija 

nebūt nav jāapkopo un jāpārvalda vienai 

pašai. Līdzīgas neobligātas iniciatīvas jau 

pastāv, kuru rezultātā ir izveidoti tādi 

infrastruktūras objekti kā Eiropas Datu 

noliktava (European DataWarehouse). 

Tādēļ saskaņā ar minēto prasību 

atklājamās informācijas pamatā būtu 

jābūt jau esošajiem paraugiem un tās 

atklāšanā, ciktāl tas praktiski iespējams, 

būtu jāizmanto pašreizējā infrastruktūra. 

 Lai apkopotu datus par potenciālajiem 

sistēmiskajiem riskiem, ESDR izmantos 

ne tikai pašreizējo infrastruktūru. ESDR 

darbība būtu jāvērš uz risku asimetrijas 

samazināšanu, tādas pārredzamības 

nodrošināšanu, kas atbalsta sistēmisko 

risku pārvaldību, kura savukārt sekmē 

tirgus disciplīnu. Vienlaikus ESDR būtu 

jāsekmē un jāatbalsta tirgus ilgtspējīga 

ilgtermiņa attīstība, sadarbojoties ar 

visām trim to veidojošajām grupām — 

riska pārdevējiem, riska pircējiem un 

uzraudzības iestādēm. 
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 ESDR pārvaldība būtu jāīsteno pēc 

Vispasaules Juridiskās personas 

identifikatoru fonda (GLEIF) pārvaldības 

modeļa. Konkrētāk, ESDR pārraudzības 

pienākumi būtu jādala starp riska 

pārdevēju, riska pircēju un uzraudzības 

iestāžu kopienas pārstāvjiem. EVTI būtu 

jākoordinē un jāvada uzraudzības iestāžu 

kopienas pārraudzības centieni. Citām 

Eiropas uzraudzības iestādēm, proti, 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai 

(ESRK), Eiropas Centrālajai bankai un 

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju 

iestādei (EAAPI) arī būtu jāapsver, kā šī 

datu krātuve tām varētu palīdzēt pildīt to 

pienākumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  142 

Sander Loones 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. Lai 

Savienībā palielinātu tirgus 

pārredzamību, būtu jāizveido datu krātuve 

vērtspapīrošanas darījumu pamatā 

esošajiem aizdevumiem. Līdzīgas 
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neobligātas iniciatīvas jau pastāv, kuru 

rezultātā ir izveidoti tādi infrastruktūras 

objekti kā Eiropas Datu noliktava 

(European DataWarehouse). Tādēļ 

saskaņā ar minēto prasību atklājamai 

informācijai būtu jāpamatojas uz jau 

esošajiem paraugiem, ko izmanto 

informācijas atklāšanai šādiem 

infrastruktūras objektiem. Ja EVTI 

izvēlas atbildību par šādas infrastruktūras 

pārvaldību deleģēt, datu krātuve būtu 

jāizveido saskaņā ar Vispasaules 

Juridiskās personas identifikatoru fonda 

(GLEIF) vadlīnijām un tās pamatā varētu 

būt Eiropas Datu noliktava. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  143 

Brian Hayes 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. EVTI būtu 

jāizveido Eiropas Vērtspapīrošanas datu 

krātuve, kuras darbība būtu saskaņota ar 

visām attiecīgajām jau esošajām datu 

krātuvēm, jo īpaši ar ECB izveidoto 

Eiropas datu noliktavu (European 
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DataWarehouse). Līdztekus šai datu 

krātuvei EVTI savā tīmekļa vietnē būtu 

jāpublicē un regulāri jāatjaunina to 

kompetento iestāžu saraksts, kurām 

dalībvalstis ir uzticējušas attiecīgās 

uzraudzības, izmeklēšanas un sankciju 

piemērošanas funkcijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu, pārredzamu 

sistēmu, kura bāzētos uz reālu risku un 

kuras ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama 

visa nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem un to pamatā 

esošajiem aktīviem. Tirgum ir jābūt 

pārredzamam un jāveicina informācijas 

apmaiņa, izmantojot īpašu publisku 

reģistru, kas ietvertu šādus datus. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  145 

Notis Marias 
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Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

vērtspapīrošanas darījumiem. 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, un atvieglot 

ieguldītājiem nepārtrauktu, vienkāršu un 

bezmaksas piekļuvi ticamai informācijai 

par vērtspapīrošanas darījumiem. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru, sponsoru un SSPE ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 

(13) Ieguldītāju spēja veikt uzticamības 

pārbaudi un tādējādi veikt informētu 

novērtējumu par konkrētā vērtspapīrošanas 

instrumenta kredītspēju ir atkarīga no tā, 

vai ieguldītāji var piekļūt informācijai par 

minētajiem instrumentiem. Pamatojoties uz 

spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, ir 

svarīgi izveidot visaptverošu sistēmu, kuras 

ietvaros ieguldītājiem būtu pieejama visa 

nozīmīgā informācija visā darījuma 

pastāvēšanas laikā, kā arī mazināt 

iniciatoru un sponsoru ziņošanas 

pienākumus un atvieglot ieguldītājiem 

nepārtrauktu, vienkāršu un bezmaksas 

piekļuvi ticamai informācijai par 
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vērtspapīrošanas darījumiem. vērtspapīrošanas darījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošana emisijas saistību radītajām 

naudas plūsmām, tostarp atsevišķas 

norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

katram laidienam pieejamo 
kredītkvalitātes uzlabojumu apjomu un 

formu. Lai gan vērtspapīrošanas darījumi, 

kas ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti līdz šim ir darbojušies labi, 

jebkuru VPS prasību ievērošana nenozīmē, 

ka vērtspapīrošanas pozīcijai nepiemīt 

risks, nedz arī tā ietver norādes par 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošanas emisijas saistību 

radītajām naudas plūsmām, tostarp 

atsevišķas norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

kredītkvalitātes uzlabojumu apjomu un 

formu. Lai gan vērtspapīrošanas darījumi, 

kas ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti, līdz šim ir darbojušies labi, 

jebkuru VPS prasību ievērošana nenozīmē, 

ka vērtspapīrošanas pozīcijai nepiemīt 

risks, nedz arī tā ietver norādes par 

vērtspapīrošanas pamatā esošo aktīvu 
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vērtspapīrošanas pamatā esošo aktīvu 

kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, ka 

minēto prasību ievērošana liecina par to, ka 

saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj izvērtēt 

ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. Būtu 

jābūt divu veidu VPS prasībām: attiecībā 

uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un attiecībā 

uz īstermiņa vērtspapīrošanu (ABKV), 

kurām būtu jāpiemēro lielā mērā līdzīgas 

prasības – ar korekcijām, kas atspoguļotu 

šo divu tirgus segmentu strukturālās 

iezīmes. Šo tirgu darbība atšķiras; uz 

aktīviem balstīto komerciālo vērtspapīru 

(ABKV) programmas balstās uz virkni 

ABKV darījumu, kas sastāv no īstermiņa 

riska darījumiem, kuri termiņa beigās ir 

jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos būtu arī 

jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, ka 

minēto prasību ievērošana liecina par to, ka 

saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj izvērtēt 

ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  148 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošana emisijas saistību radītajām 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus, lai 

garantētu ieguldītāju drošību. Ieguldītāju 

pārskatā būtu jāsniedz arī dati par pamatā 

esošo riska darījumu un vērtspapīrošanas 



 

AM\1101631LV.doc 35/140 PE587.495v01-00 

 LV 

naudas plūsmām, tostarp atsevišķas 

norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

katram laidienam pieejamo kredītkvalitātes 

uzlabojumu apjomu un formu. Lai gan 

vērtspapīrošanas darījumi, kas ir vienkārši, 

pārredzami un standartizēti līdz šim ir 

darbojušies labi, jebkuru VPS prasību 

ievērošana nenozīmē, ka vērtspapīrošanas 

pozīcijai nepiemīt risks, nedz arī tā ietver 

norādes par vērtspapīrošanas pamatā esošo 

aktīvu kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, 

ka minēto prasību ievērošana liecina par to, 

ka saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj 

izvērtēt ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. 

Būtu jābūt divu veidu VPS prasībām: 

attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un 

attiecībā uz īstermiņa vērtspapīrošanu 

(ABKV), kurām būtu jāpiemēro lielā mērā 

līdzīgas prasības – ar korekcijām, kas 

atspoguļotu šo divu tirgus segmentu 

strukturālās iezīmes. Šo tirgu darbība 

atšķiras; uz aktīviem balstīto komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) programmas balstās 

uz virkni ABKV darījumu, kas sastāv no 

īstermiņa riska darījumiem, kuri termiņa 

beigās ir jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos 

būtu arī jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

emisijas saistību radītajām naudas 

plūsmām, tostarp atsevišķas norādes par 

ienākumiem no vērtspapīrošanas pozīcijas 

un ar to saistītajām naudas izmaksām, tas 

ir, grafikā paredzētiem pamatsummas un 

procentu maksājumiem, pamatsummas 

pirmstermiņa atmaksu, nokavējuma 

procentiem un maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

katram laidienam pieejamo kredītkvalitātes 

uzlabojumu apjomu un formu. Lai gan 

vērtspapīrošanas darījumi, kas ir vienkārši, 

pārredzami un standartizēti, līdz šim ir 

darbojušies labi, jebkuru VPS prasību 

ievērošana nenozīmē, ka vērtspapīrošanas 

pozīcijai nepiemīt risks, nedz arī tā ietver 

norādes par vērtspapīrošanas pamatā esošo 

aktīvu kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, 

ka minēto prasību ievērošana liecina par to, 

ka saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj 

izvērtēt ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. 

Būtu jābūt divu veidu VPS prasībām: 

attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un 

attiecībā uz īstermiņa vērtspapīrošanu 

(ABKV), kurām būtu jāpiemēro lielā mērā 

līdzīgas prasības – ar korekcijām, kas 

atspoguļotu šo divu tirgus segmentu 

strukturālās iezīmes. Šo tirgu darbība 

atšķiras; uz aktīviem balstīto komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) programmas balstās 

uz virkni ABKV darījumu, kas sastāv no 

īstermiņa riska darījumiem, kuri termiņa 

beigās ir jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos 

būtu arī jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošana emisijas saistību radītajām 

naudas plūsmām, tostarp atsevišķas 

norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

katram laidienam pieejamo 
kredītkvalitātes uzlabojumu apjomu un 

formu. Lai gan vērtspapīrošanas darījumi, 

kas ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti līdz šim ir darbojušies labi, 

jebkuru VPS prasību ievērošana nenozīmē, 

ka vērtspapīrošanas pozīcijai nepiemīt 

risks, nedz arī tā ietver norādes par 

vērtspapīrošanas pamatā esošo aktīvu 

kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, ka 

minēto prasību ievērošana liecina par to, ka 

saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj izvērtēt 

ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. Būtu 

jābūt divu veidu VPS prasībām: attiecībā 

uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un attiecībā 

uz īstermiņa vērtspapīrošanu (ABKV), 

kurām būtu jāpiemēro lielā mērā līdzīgas 

prasības – ar korekcijām, kas atspoguļotu 

šo divu tirgus segmentu strukturālās 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošanas emisijas saistību 

radītajām naudas plūsmām, tostarp 

atsevišķas norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

kredītkvalitātes uzlabojumu apjomu un 

formu. Lai gan vērtspapīrošanas darījumi, 

kas ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti, līdz šim ir darbojušies labi, 

jebkuru VPS prasību ievērošana nenozīmē, 

ka vērtspapīrošanas pozīcijai nepiemīt 

risks, nedz arī tā ietver norādes par 

vērtspapīrošanas pamatā esošo aktīvu 

kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, ka 

minēto prasību ievērošana liecina par to, ka 

saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj izvērtēt 

ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. Būtu 

jābūt divu veidu VPS prasībām: attiecībā 

uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un attiecībā 

uz īstermiņa vērtspapīrošanu (ABKV), 

kurām būtu jāpiemēro lielā mērā līdzīgas 

prasības — ar korekcijām, kas atspoguļotu 

šo divu tirgus segmentu strukturālās 

iezīmes. Šo tirgu darbība atšķiras; uz 
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iezīmes. Šo tirgu darbība atšķiras; uz 

aktīviem balstīto komerciālo vērtspapīru 

(ABKV) programmas balstās uz virkni 

ABKV darījumu, kas sastāv no īstermiņa 

riska darījumiem, kuri termiņa beigās ir 

jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos būtu arī 

jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

aktīviem balstīto komerciālo vērtspapīru 

(ABKV) programmas balstās uz virkni 

ABKV darījumu, kas sastāv no īstermiņa 

riska darījumiem, kuri termiņa beigās ir 

jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos būtu arī 

jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošana emisijas saistību radītajām 

naudas plūsmām, tostarp atsevišķas 

norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 

(14) Iniciatoriem un sponsoriem 

ieguldītāju pārskatā būtu jāpublisko visi 

būtiski nozīmīgie dati par kredītkvalitāti un 

pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 

tostarp dati, kas ieguldītājiem dod iespēju 

pamatā esošo riska darījumu portfelī 

nepārprotami konstatēt pamatā esošo 

aktīvu debitoru pārkāpumus un saistību 

neizpildi, parādu pārstrukturēšanu, parādu 

dzēšanu, atpirkšanu, maksājuma saistību 

termiņa atlikšanu, zaudējumus, 

norakstīšanu, atgūšanu un citus aktīvu 

rezultativitātes aizsardzības pasākumus. 

Ieguldītāju pārskatā būtu jāsniedz arī dati 

par pamatā esošo riska darījumu un 

vērtspapīrošanas emisijas saistību 

radītajām naudas plūsmām, tostarp 

atsevišķas norādes par ienākumiem no 

vērtspapīrošanas pozīcijas un ar to 

saistītajām naudas izmaksām, tas ir, grafikā 

paredzētiem pamatsummas un procentu 

maksājumiem, pamatsummas pirmstermiņa 

atmaksu, nokavējuma procentiem un 

maksām, dati par jebkādu 

izraisītājnotikumu iestāšanos, kas liecina 

par izmaiņām maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru nomaiņu, kā arī dati par 
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katram laidienam pieejamo kredītkvalitātes 

uzlabojumu apjomu un formu. Lai gan 

vērtspapīrošanas darījumi, kas ir vienkārši, 

pārredzami un standartizēti līdz šim ir 

darbojušies labi, jebkuru VPS prasību 

ievērošana nenozīmē, ka vērtspapīrošanas 

pozīcijai nepiemīt risks, nedz arī tā ietver 

norādes par vērtspapīrošanas pamatā esošo 

aktīvu kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, 

ka minēto prasību ievērošana liecina par to, 

ka saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj 

izvērtēt ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. 

Būtu jābūt divu veidu VPS prasībām: 

attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un 

attiecībā uz īstermiņa vērtspapīrošanu 

(ABKV), kurām būtu jāpiemēro lielā mērā 

līdzīgas prasības – ar korekcijām, kas 

atspoguļotu šo divu tirgus segmentu 

strukturālās iezīmes. Šo tirgu darbība 

atšķiras; uz aktīviem balstīto komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) programmas balstās 

uz virkni ABKV darījumu, kas sastāv no 

īstermiņa riska darījumiem, kuri termiņa 

beigās ir jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos 

būtu arī jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

katram laidienam pieejamo kredītkvalitātes 

uzlabojumu apjomu un formu. Lai gan 

vērtspapīrošanas darījumi, kas ir vienkārši, 

pārredzami un standartizēti, līdz šim ir 

darbojušies labi, jebkuru VPS prasību 

ievērošana nenozīmē, ka vērtspapīrošanas 

pozīcijai nepiemīt risks, nedz arī tā ietver 

norādes par vērtspapīrošanas pamatā esošo 

aktīvu kredītkvalitāti. Drīzāk būtu jāsaprot, 

ka minēto prasību ievērošana liecina par to, 

ka saprātīgs un rūpīgs ieguldītājs spēj 

izvērtēt ar vērtspapīrošanu saistītos riskus. 

Būtu jābūt divu veidu VPS prasībām: 

attiecībā uz ilgtermiņa vērtspapīrošanu un 

attiecībā uz īstermiņa vērtspapīrošanu 

(ABKV), kurām būtu jāpiemēro lielā mērā 

līdzīgas prasības – ar korekcijām, kas 

atspoguļotu šo divu tirgus segmentu 

strukturālās iezīmes. Šo tirgu darbība 

atšķiras; uz aktīviem balstīto komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) programmas balstās 

uz virkni ABKV darījumu, kas sastāv no 

īstermiņa riska darījumiem, kuri termiņa 

beigās ir jāaizstāj. Turklāt VPS kritērijos 

būtu arī jāatspoguļo tā sponsora konkrētās 

funkcijas, kas sniedz likviditātes atbalstu 

ABKV emisijas sabiedrībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Vērtspapīrošanas darījumos, kas 

nav “īstena pārdošana”, pamatā esošie 

riska darījumi netiek nodoti šādai 

emitentsabiedrībai; ar pamatā esošajiem 

riska darījumiem saistītais kredītrisks tiek 

nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta 

līgumu vai galvojumus. Līdz ar to papildus 

rodas darījuma partnera kredītrisks un 

potenciāli pieaug sarežģītība, piemēram, 

(16) Vērtspapīrošanas darījumos, kas 

nav „īstena pārdošana”, pamatā esošie 

riska darījumi netiek nodoti šādai 

emitentsabiedrībai; ar pamatā esošajiem 

riska darījumiem saistītais kredītrisks tiek 

nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta 

līgumu vai galvojumus. Līdz ar to papildus 

rodas darījuma partnera kredītrisks un 

potenciāli pieaug sarežģītība, piemēram, 
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saistībā ar atvasinātā instrumenta līguma 

saturu. Līdz šim nedz starptautiskā mērogā, 

nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Turpmāk būtiski 

svarīgs būtu novērtējums par to, vai daži 
sintētiskās vērtspapīrošanas veidi, kuriem 

finanšu krīzes laikā bija labi darbības 

rādītāji un kuri ir vienkārši, pārredzami 

un standartizēti, tādēļ ir kvalificējami kā 

VPS. Balstoties uz to, Komisija izvērtēs, 

vai kādā turpmākā priekšlikumā arī uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav 

“īstena pārdošana”, būtu jāattiecina VPS 

apzīmējums. 

saistībā ar atvasinātā instrumenta līguma 

saturu. Līdz šim nedz starptautiskā mērogā, 

nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Sintētiskās 

vērtspapīrošanas veidus nekādā gadījumā 

nedrīkstētu uzskatīt par VPS. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Vērtspapīrošanas darījumos, kas 

nav “īstena pārdošana”, pamatā esošie 

riska darījumi netiek nodoti šādai 

emitentsabiedrībai; ar pamatā esošajiem 

riska darījumiem saistītais kredītrisks tiek 

nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta 

līgumu vai galvojumus. Līdz ar to papildus 

rodas darījuma partnera kredītrisks un 

potenciāli pieaug sarežģītība, piemēram, 

saistībā ar atvasinātā instrumenta līguma 

saturu. Līdz šim nedz starptautiskā mērogā, 

nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Turpmāk būtiski 

svarīgs būtu novērtējums par to, vai daži 

sintētiskās vērtspapīrošanas veidi, kuriem 

finanšu krīzes laikā bija labi darbības 

rādītāji un kuri ir vienkārši, pārredzami 

un standartizēti, tādēļ ir kvalificējami kā 

(16) Vērtspapīrošanas darījumos, kas 

nav „īstena pārdošana”, pamatā esošie 

riska darījumi netiek nodoti šādai 

emitentsabiedrībai; ar pamatā esošajiem 

riska darījumiem saistītais kredītrisks tiek 

nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta 

līgumu vai galvojumus. Līdz ar to papildus 

rodas darījuma partnera kredītrisks un 

potenciāli pieaug sarežģītība, piemēram, 

saistībā ar atvasinātā instrumenta līguma 

saturu. Līdz šim nedz starptautiskā mērogā, 

nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Tāpēc no šīs regulas 

būtu jāizslēdz sintētiskās vērtspapīrošanas 

darījumi. 
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VPS. Balstoties uz to, Komisija izvērtēs, 

vai kādā turpmākā priekšlikumā arī uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav 

“īstena pārdošana”, būtu jāattiecina VPS 

apzīmējums. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  153 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Vērtspapīrošanas darījumos, kas 

nav “īstena pārdošana”, pamatā esošie 

riska darījumi netiek nodoti šādai 

emitentsabiedrībai; ar pamatā esošajiem 

riska darījumiem saistītais kredītrisks tiek 

nodots, izmantojot atvasinātā instrumenta 

līgumu vai galvojumus. Līdz ar to papildus 

rodas darījuma partnera kredītrisks un 

potenciāli pieaug sarežģītība, piemēram, 

saistībā ar atvasinātā instrumenta līguma 

saturu. Līdz šim nedz starptautiskā 

mērogā, nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Turpmāk būtiski 

svarīgs būtu novērtējums par to, vai daži 

sintētiskās vērtspapīrošanas veidi, kuriem 

finanšu krīzes laikā bija labi darbības 

rādītāji un kuri ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti, tādēļ ir kvalificējami kā VPS. 

Balstoties uz to, Komisija izvērtēs, vai 

kādā turpmākā priekšlikumā arī uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav 

“īstena pārdošana”, būtu jāattiecina VPS 

apzīmējums. 

(16) Sintētiskās vērtspapīrošanas 

darījumos pamatā esošie riska darījumi 

netiek nodoti šādai emitentsabiedrībai; ar 

pamatā esošajiem riska darījumiem 

saistītais kredītrisks tiek nodots, izmantojot 

atvasinātā instrumenta līgumu vai 

galvojumus. Līdz šim nedz starptautiskā 

mērogā, nedz Savienības mērogā nav ticis 

pietiekami izvērtēts, kādi VPS kritēriji būtu 

piemēroti šādiem vērtspapīrošanas 

instrumentu veidiem. Turpmāk būtiski 

svarīgs būtu novērtējums par to, vai daži 

sintētiskās vērtspapīrošanas veidi, kuriem 

finanšu krīzes laikā bija labi darbības 

rādītāji un kuri ir vienkārši, pārredzami un 

standartizēti, tādēļ ir kvalificējami kā VPS. 

Balstoties uz to, Komisija izvērtēs, vai 

kādā turpmākā priekšlikumā arī uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav 

„īstena pārdošana”, būtu jāattiecina VPS 

apzīmējums. 

Or. en 
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Pamatojums 

Atkarībā no vārdu savienojuma „īstena pārdošana” nozīmes (kura nav definēta) var būt arī 

tādi vērtspapīrošanas veidi, kas nav ne īsteni, ne arī sintētiski. Šis apsvērums attiecas uz 

sintētisko vērtspapīrošanu, tāpēc mēs ierosinām grozīt tā tekstu, lai precizētu šo aspektu. 

 

Grozījums Nr.  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji veic 

pamatīgu uzticamības pārbaudi un lai 

atvieglotu pamatā esošo aktīvu risku 

izvērtēšanu, ir svarīgi, ka vērtspapīrošanas 

darījumi ir nodrošināti ar aktīvu veidu ziņā 

viendabīgiem riska darījumu portfeļiem, 

piemēram, ar aizdevumiem mājokļa 

iegādei, aizdevumiem komercdarbībai, 

izpirkumnomas līgumiem un kredītiem 

vienas un tās pašas kategorijas 

uzņēmumiem, kas paredzēti 

kapitālizdevumu vai komercdarbības 

finansēšanai, kredītiem un izpirkumnomu 

automašīnu iegādei, kā arī kredīti 
privātpersonām personīgām, ģimenes vai 

mājsaimniecības patēriņa vajadzībām. 

(18) Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji veic 

pamatīgu uzticamības pārbaudi un lai 

atvieglotu pamatā esošo aktīvu risku 

izvērtēšanu, ir svarīgi, ka vērtspapīrošanas 

darījumi ir nodrošināti ar aktīvu veidu ziņā 

viendabīgiem riska darījumu portfeļiem, 

piemēram, ar aizdevumiem mājokļa 

īpašuma iegādei privātpersonām, ar 

komercīpašumu nodrošinātiem 
aizdevumiem īpašuma iegādei, patēriņa 

aizdevumiem privātpersonām personīgām, 

ģimenes vai mājsaimniecības patēriņa 

vajadzībām, finanšu līgumiem, kas 

noslēgti nolūkā finansēt transportlīdzekļa 

iegādi (tostarp aizdevumiem, līzingiem un 

izpirkumnomas līgumiem), aizdevumiem, 

kurus piešķir transportlīdzekļu tirgotājiem 

krājumu iegādes vai paturēšanas 

finansēšanai, aizdevumiem MVU, 

aizdevumiem korporatīvām struktūrām 

(izņemot MVU), pircēju un pasūtītāju 

parādiem un aprīkojuma nomas līgumiem 

(izņemot automašīnu, autofurgonu, 

kravas automašīnu un motociklu nomas 

līgumus). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  155 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji veic 

pamatīgu uzticamības pārbaudi un lai 

atvieglotu pamatā esošo aktīvu risku 

izvērtēšanu, ir svarīgi, ka vērtspapīrošanas 

darījumi ir nodrošināti ar aktīvu veidu ziņā 

viendabīgiem riska darījumu portfeļiem, 

piemēram, ar aizdevumiem mājokļa 

iegādei, aizdevumiem komercdarbībai, 

izpirkumnomas līgumiem un kredītiem 

vienas un tās pašas kategorijas 

uzņēmumiem, kas paredzēti 

kapitālizdevumu vai komercdarbības 

finansēšanai, kredītiem un izpirkumnomu 

automašīnu iegādei, kā arī kredīti 

privātpersonām personīgām, ģimenes vai 

mājsaimniecības patēriņa vajadzībām. 

(18) Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji veic 

pamatīgu uzticamības pārbaudi un lai 

atvieglotu pamatā esošo aktīvu risku 

izvērtēšanu, ir svarīgi, ka vērtspapīrošanas 

darījumi ir nodrošināti ar aktīvu veidu ziņā 

viendabīgiem riska darījumu portfeļiem. 

Tos veido šādi elementi: aizdevumi 

mājokļa iegādei, aizdevumi 

komercdarbībai, pircēju un pasūtītāju 

parādi, izpirkumnomas līgumi un kredīti 

vienas un tās pašas kategorijas 

uzņēmumiem, kas paredzēti 

kapitālizdevumu vai komercdarbības 

finansēšanai, kredīti un izpirkumnoma 

automašīnu iegādei, kā arī kredīti 

privātpersonām personīgām, ģimenes vai 

mājsaimniecības patēriņa vajadzībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Ir būtiski svarīgi novērst, ka tiktu 

izmantots darbības modelis, kas ir tikai 

“iniciēšana izplatīšanai”. Šajā gadījumā 

aizdevējs piešķir kredītus, izmantojot 

sliktas kvalitātes darījuma sākotnējās 

izvietošanas (parakstīšanas) politiku, jo tas 

jau iepriekš zina, ka saistītie riski, 

iespējams, tiks pārdoti trešām personām. 

Tādējādi vērtspapīrojamie riska darījumi 

būtu jāiniciē iniciatora vai sākotnējā 

aizdevēja parastās komercdarbības ietvaros 

saskaņā ar darījuma sākotnējās 

izvietošanas standartiem, kas ir ne mazāk 

stingri kā standarti, kurus iniciators vai 

(19) Tāpat kā laika posmā pirms 

2008. gada riskanto hipotekāro kredītu 

krīzes, ir būtiski svarīgi novērst, ka tiktu 

izmantots darbības modelis, kas ir tikai 

„iniciēšana izplatīšanai”. Šajā gadījumā 

aizdevējs piešķir kredītus, izmantojot 

sliktas kvalitātes darījuma sākotnējās 

izvietošanas (parakstīšanas) politiku, jo tas 

jau iepriekš zina, ka saistītie riski, 

iespējams, tiks pārdoti trešām personām. 

Ar bažām norāda, ka dažas bankas sāk 

piedāvāt riskantos hipotekāros kredītus, 

kas 100 % apmērā sedz nekustamā 

īpašuma iegādes izmaksas. Tādējādi 
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sākotnējais aizdevējs piemēro, iniciējot 

līdzīgus riska darījumus, kas nav 

vērtspapīroti. Būtiskas izmaiņas darījuma 

sākotnējās izvietošanas standartos būtu 

pilnā apmērā jāatklāj potenciāliem 

ieguldītājiem. Iniciatoriem vai sākotnējiem 

aizdevējiem būtu vajadzīga pietiekama 

pieredze tādu riska darījumu iniciēšanā, 

kas ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska 

darījumiem. Vērtspapīrošanas darījumos, 

kuros pamatā esošie riska darījumi ir 

aizdevumi mājokļa iegādei, šādiem 

apkopotiem aizdevumiem nebūtu jāietver 

aizdevums, kas ir ticis piedāvāts tirgū un 

sākotnēji izvietots (parakstīts) ar 

pieņēmumu, ka aizdevuma pieteicējam vai 

– attiecīgos apstākļos – starpniekam tika 

darīts zināms, ka aizdevējs sniegto 

informāciju varētu neapliecināt. Arī 

aizņēmēja kredītspējas novērtējumam 

attiecīgos apstākļos būtu jāatbilst prasībām, 

kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2014/17/ES vai 

Direktīvā 2008/48/EK vai līdzvērtīgām 

trešās valstīs spēkā esošām prasībām. 

vērtspapīrojamie riska darījumi būtu 

jāiniciē iniciatora vai sākotnējā aizdevēja 

parastās komercdarbības ietvaros saskaņā 

ar darījuma sākotnējās izvietošanas 

standartiem, kas ir ne mazāk stingri kā 

standarti, kurus iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs piemēro, iniciējot līdzīgus riska 

darījumus, kas nav vērtspapīroti. Būtiskas 

izmaiņas darījuma sākotnējās izvietošanas 

standartos būtu pilnā apmērā jāatklāj 

potenciāliem ieguldītājiem. Iniciatoriem 

vai sākotnējiem aizdevējiem būtu 

vajadzīga pietiekama pieredze tādu riska 

darījumu iniciēšanā, kas ir līdzīgi 

vērtspapīrotiem riska darījumiem. 

Vērtspapīrošanas darījumos, kuros pamatā 

esošie riska darījumi ir aizdevumi mājokļa 

iegādei, šādiem apkopotiem aizdevumiem 

nebūtu jāietver aizdevums, kas ir ticis 

piedāvāts tirgū un sākotnēji izvietots 

(parakstīts) ar pieņēmumu, ka aizdevuma 

pieteicējam vai – attiecīgos apstākļos – 

starpniekam tika darīts zināms, ka 

aizdevējs sniegto informāciju varētu 

neapliecināt. Arī aizņēmēja kredītspējas 

novērtējumam attiecīgos apstākļos būtu 

jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2014/17/ES vai Direktīvā 2008/48/EK, vai 

līdzvērtīgām trešās valstīs spēkā esošām 

prasībām. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  157 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Ir būtiski svarīgi novērst, ka tiktu 

izmantots darbības modelis, kas ir tikai 

“iniciēšana izplatīšanai”. Šajā gadījumā 

aizdevējs piešķir kredītus, izmantojot 

sliktas kvalitātes darījuma sākotnējās 

(19) Ir būtiski svarīgi novērst, ka tiktu 

izmantots darbības modelis, kas ir tikai 

„iniciēšana izplatīšanai”. Šajā gadījumā 

aizdevējs piešķir kredītus, izmantojot 

sliktas kvalitātes darījuma sākotnējās 
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izvietošanas (parakstīšanas) politiku, jo tas 

jau iepriekš zina, ka saistītie riski, 

iespējams, tiks pārdoti trešām personām. 

Tādējādi vērtspapīrojamie riska darījumi 

būtu jāiniciē iniciatora vai sākotnējā 

aizdevēja parastās komercdarbības ietvaros 

saskaņā ar darījuma sākotnējās 

izvietošanas standartiem, kas ir ne mazāk 

stingri kā standarti, kurus iniciators vai 

sākotnējais aizdevējs piemēro, iniciējot 

līdzīgus riska darījumus, kas nav 

vērtspapīroti. Būtiskas izmaiņas darījuma 

sākotnējās izvietošanas standartos būtu 

pilnā apmērā jāatklāj potenciāliem 

ieguldītājiem. Iniciatoriem vai sākotnējiem 

aizdevējiem būtu vajadzīga pietiekama 

pieredze tādu riska darījumu iniciēšanā, 

kas ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska 

darījumiem. Vērtspapīrošanas darījumos, 

kuros pamatā esošie riska darījumi ir 

aizdevumi mājokļa iegādei, šādiem 

apkopotiem aizdevumiem nebūtu jāietver 

aizdevums, kas ir ticis piedāvāts tirgū un 

sākotnēji izvietots (parakstīts) ar 

pieņēmumu, ka aizdevuma pieteicējam vai 

– attiecīgos apstākļos – starpniekam tika 

darīts zināms, ka aizdevējs sniegto 

informāciju varētu neapliecināt. Arī 

aizņēmēja kredītspējas novērtējumam 

attiecīgos apstākļos būtu jāatbilst prasībām, 

kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2014/17/ES vai 

Direktīvā 2008/48/EK vai līdzvērtīgām 

trešās valstīs spēkā esošām prasībām. 

izvietošanas (parakstīšanas) politiku, jo tas 

jau iepriekš zina, ka saistītie riski, 

iespējams, tiks pārdoti trešām personām. 

Tādējādi vērtspapīrojamie riska darījumi 

būtu jāiniciē iniciatora vai sākotnējā 

aizdevēja parastās komercdarbības ietvaros 

saskaņā ar darījuma sākotnējās 

izvietošanas standartiem, kam būtu 

jāatbilst standartiem, kurus iniciators vai 

sākotnējais aizdevējs piemēro, iniciējot 

līdzīgus riska darījumus, kas nav 

vērtspapīroti. Būtiskas izmaiņas darījuma 

sākotnējās izvietošanas standartos būtu 

pilnā apmērā jāatklāj potenciāliem 

ieguldītājiem. Iniciatoriem vai sākotnējiem 

aizdevējiem būtu vajadzīga pietiekama 

pieredze tādu riska darījumu iniciēšanā, 

kas ir līdzīgi vērtspapīrotiem riska 

darījumiem. Vērtspapīrošanas darījumos, 

kuros pamatā esošie riska darījumi ir 

aizdevumi mājokļa iegādei, šādiem 

apkopotiem aizdevumiem nebūtu jāietver 

aizdevums, kas ir ticis piedāvāts tirgū un 

sākotnēji izvietots (parakstīts) ar 

pieņēmumu, ka aizdevuma pieteicējam vai 

– attiecīgos apstākļos – starpniekam tika 

darīts zināms, ka aizdevējs sniegto 

informāciju varētu neapliecināt. Arī 

aizņēmēja kredītspējas novērtējumam 

attiecīgos apstākļos būtu jāatbilst prasībām, 

kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2014/17/ES vai 

Direktīvā 2008/48/EK, vai līdzvērtīgām 

trešās valstīs spēkā esošām prasībām. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 
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izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI, ka vērtspapīrošanas darījums 

atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tas 

būtu jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Vērtspapīrošanas darījuma 

iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā 

nenozīmē, ka EVTI vai cita kompetenta 

iestāde būtu apliecinājusi, ka šis 

vērtspapīrošanas darījums atbilst VPS 

prasībām. Par atbilstību VPS prasībām 

joprojām ir atbildīgs ir vienīgi attiecīgais 

iniciators, sponsors un SSPE. Tas 

nodrošinās, ka iniciators, sponsors un 

SSPE uzņemas atbildību par savu 

apgalvojumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums ir VPS un ka tirgus ir 

pārredzams. 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI, ka vērtspapīrošanas darījums 

atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tas 

būtu jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Vērtspapīrošanas darījuma 

iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā nozīmē, 

ka EVTI vai cita kompetenta iestāde būtu 

apliecinājusi, ka šis vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  159 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI, ka vērtspapīrošanas darījums 

atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tas 

būtu jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Vērtspapīrošanas darījuma 

iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā 

nenozīmē, ka EVTI vai cita kompetenta 

iestāde būtu apliecinājusi, ka šis 

vērtspapīrošanas darījums atbilst VPS 

prasībām. Par atbilstību VPS prasībām 

joprojām ir atbildīgs ir vienīgi attiecīgais 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI par savu nodomu norādīt, ka 

vērtspapīrošanas darījums atbilst VPS 

prasībām. Kad Eiropas Vērtspapīrošanas 

datu krātuve ir apstiprinājusi, ka ir 

saņemti dati attiecībā uz visiem 

piemērojamiem informācijas atklāšanas 

punktiem, EVTI attiecīgais darījums būtu 

jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Šis darījumu saraksts būtu 

jāpublicē arī Eiropas Vērtspapīrošanas 

datu krātuves tīmekļa vietnē. 
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iniciators, sponsors un SSPE. Tas 

nodrošinās, ka iniciators, sponsors un 

SSPE uzņemas atbildību par savu 

apgalvojumu, ka vērtspapīrošanas darījums 

ir VPS un ka tirgus ir pārredzams. 

Vērtspapīrošanas darījuma iekļaušana 

EVTI paziņoto VPS vērtspapīrošanas 

darījumu sarakstā nenozīmē, ka EVTI vai 

cita kompetenta iestāde būtu apliecinājusi, 

ka šis vērtspapīrošanas darījums atbilst 

VPS prasībām vai ka sniegtie dati ir 

sniegti laikus un ir pareizi. Par atbilstību 

VPS prasībām joprojām ir atbildīgs ir 

vienīgi attiecīgais iniciators, sponsors un 

SSPE. Tas nodrošinās, ka iniciators, 

sponsors un SSPE uzņemas atbildību par 

savu apgalvojumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums ir VPS, ka to sniegtie dati ir 

sniegti laikus un ir pareizi un ka tirgus ir 

pārredzams. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  160 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI, ka vērtspapīrošanas darījums 

atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tas 

būtu jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Vērtspapīrošanas darījuma 

iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā 

nenozīmē, ka EVTI vai cita kompetenta 

iestāde būtu apliecinājusi, ka šis 

vērtspapīrošanas darījums atbilst VPS 

prasībām. Par atbilstību VPS prasībām 

joprojām ir atbildīgs ir vienīgi attiecīgais 

iniciators, sponsors un SSPE. Tas 

nodrošinās, ka iniciators, sponsors un 

SSPE uzņemas atbildību par savu 

apgalvojumu, ka vērtspapīrošanas darījums 

(20) Ja iniciatori, sponsori un SSPE 

vēlas savam vērtspapīrošanas darījumam 

izmantot VPS apzīmējumu, tiem būtu 

jāinformē ieguldītāji, kompetentās iestādes 

un EVTI, ka vērtspapīrošanas darījums 

atbilst VPS prasībām. EVTI pēc tam tas 

būtu jāpublicē darījumu sarakstā, ko tā 

informatīvos nolūkos ir publiskojusi savā 

tīmekļa vietnē. Vērtspapīrošanas darījuma 

iekļaušana EVTI paziņoto VPS 

vērtspapīrošanas darījumu sarakstā 

nenozīmē, ka EVTI vai cita kompetenta 

iestāde būtu apliecinājusi, ka šis 

vērtspapīrošanas darījums atbilst VPS 

prasībām. Par atbilstību VPS prasībām 

joprojām ir atbildīgs ir vienīgi attiecīgais 

iniciators, sponsors un SSPE. Tas 

nodrošinās, ka iniciators, sponsors un 

SSPE uzņemas atbildību par savu 

apgalvojumu, ka vērtspapīrošanas darījums 

ir VPS un ka tirgus ir pārredzams, lai 
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ir VPS un ka tirgus ir pārredzams. aizsargātu ieguldītājus un novērstu 

defektīvā „aizdevumu iniciēšana 

izplatīšanai” modeļa recidīvu. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Ja vērtspapīrošanas darījums vairs 

neatbilst VPS prasībām, iniciatoram, 

sponsoram un SSPE būtu nekavējoties 

jāinformē EVTI. Turklāt, ja kompetentā 

iestāde ir piemērojusi administratīvos 

sodus vai korektīvus pasākumus attiecībā 

uz vērtspapīrošanas darījumu, kas ir ticis 

paziņots kā VPS, šai kompetentajai iestādei 

būtu nekavējoties jāinformē EVTI par savu 

norādi paziņoto VPS darījumu sarakstā, 

kas dotu iespēju ieguldītājiem saņemt 

informāciju par šādiem sodiem un VPS 

paziņojumu uzticamību. Tādēļ iniciatoru, 

sponsoru un SSPE interesēs ir sniegt labi 

pārdomātus paziņojumus, jo pretējā 

gadījumā tas var negatīvi ietekmēt to 

reputāciju. 

(21) Ja vērtspapīrošanas darījums vairs 

neatbilst VPS prasībām, iniciatoram un 

sponsoram būtu nekavējoties jāinformē 

EVTI. Turklāt, ja kompetentā iestāde ir 

piemērojusi administratīvos sodus vai 

korektīvus pasākumus attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumu, kas ir ticis 

paziņots kā VPS, šai kompetentajai iestādei 

būtu nekavējoties jāinformē EVTI par savu 

norādi paziņoto VPS darījumu sarakstā, 

kas dotu iespēju ieguldītājiem saņemt 

informāciju par šādiem sodiem un VPS 

paziņojumu uzticamību. Tādēļ iniciatoru 

un sponsoru interesēs ir sniegt labi 

pārdomātus paziņojumus, jo pretējā 

gadījumā tas var negatīvi ietekmēt to 

reputāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ieguldītājiem pašiem būtu jāveic 

uzticamības pārbaude par ieguldījumiem 

samērīgi ar saistītajiem riskiem, tomēr tiem 

(22) Ieguldītājiem pašiem būtu jāveic 

uzticamības pārbaude par ieguldījumiem 

samērīgi ar saistītajiem riskiem, tomēr tiem 
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vajadzētu būt iespējai paļauties uz VPS 

paziņojumiem un informāciju, ko sniedzis 

iniciators, sponsors un SSPE par atbilstību 

VPS prasībām. 

vajadzētu būt iespējai paļauties uz trešās 

personas nodrošinātu VPS sertifikāciju un 

informāciju, ko sniedzis iniciators, 

sponsors un SSPE par atbilstību VPS 

prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Ieguldītājiem pašiem būtu jāveic 

uzticamības pārbaude par ieguldījumiem 

samērīgi ar saistītajiem riskiem, tomēr tiem 

vajadzētu būt iespējai paļauties uz VPS 

paziņojumiem un informāciju, ko sniedzis 

iniciators, sponsors un SSPE par atbilstību 

VPS prasībām. 

(22) Ieguldītājiem pašiem būtu jāveic 

uzticamības pārbaude par ieguldījumiem 

samērīgi ar saistītajiem riskiem, tomēr tiem 

vajadzētu būt iespējai paļauties uz VPS 

paziņojumiem un informāciju, ko sniedzis 

iniciators un sponsors par atbilstību VPS 

prasībām. Viņiem tomēr nevajadzētu 

mehāniski paļauties vienīgi uz šādu 

paziņojumu vai iniciatora vai sponsora 

sniegto informāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE var būt noderīga 

trešo personu iesaistīšana, lai palīdzētu 

pārbaudīt vērtspapīrošanas darījuma 

atbilstību VPS prasībām; tā varētu arī 

palīdzēt palielināt uzticēšanos VPS 

vērtspapīrošanas tirgum. Tomēr būtiski 

svarīgi ir tas, ka ieguldītāji paši veic 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE būtiski svarīga ir 

pilnvarotas trešās personas iesaistīšana, lai 

nodrošinātu VPS sertifikāciju, kā arī 

palīdzētu pārbaudīt vērtspapīrošanas 

darījuma atbilstību VPS prasībām; tā 

varētu arī palīdzēt palielināt uzticēšanos 

VPS vērtspapīrošanas tirgum. Tomēr 
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novērtējumu, uzņemas atbildību par saviem 

ieguldījumu lēmumiem, nevis mehāniski 

paļaujas uz šādām trešām personām. 

būtiski svarīgi ir tas, ka ieguldītāji paši veic 

novērtējumu, uzņemas atbildību par saviem 

ieguldījumu lēmumiem, nevis mehāniski 

paļaujas uz šādām trešām personām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE var būt noderīga trešo 

personu iesaistīšana, lai palīdzētu pārbaudīt 

vērtspapīrošanas darījuma atbilstību VPS 

prasībām; tā varētu arī palīdzēt palielināt 

uzticēšanos VPS vērtspapīrošanas tirgum. 

Tomēr būtiski svarīgi ir tas, ka ieguldītāji 

paši veic novērtējumu, uzņemas atbildību 

par saviem ieguldījumu lēmumiem, nevis 

mehāniski paļaujas uz šādām trešām 

personām. 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE var būt noderīga trešo 

personu iesaistīšana, lai palīdzētu pārbaudīt 

vērtspapīrošanas darījuma atbilstību VPS 

prasībām; tā varētu arī palīdzēt palielināt 

uzticēšanos VPS vērtspapīrošanas tirgum. 

Iniciatoriem un sponsoriem būtu arī 

jāizmanto pakalpojumi, ko sniedz trešā 

persona, kurai ir dota atļauja saskaņā ar 

šo regulu novērtēt, vai vērtspapīrošanas 

darījumi atbilst VPS kritērijiem. Šādām 

struktūrām ir jāpiemēro regulatīvā 

uzraudzība. EVTI adresētajā paziņojumā 

un turpmākajās publikācijās EVTI 

tīmekļa vietnē būtu jānorāda, ka atbilstību 

VPS prasībām ir apstiprinājusi trešā 

persona, kam izdota atļauja. Tomēr 

būtiski svarīgi ir tas, ka ieguldītāji paši veic 

novērtējumu, uzņemas atbildību par saviem 

ieguldījumu lēmumiem, nevis mehāniski 

paļaujas uz šādām trešām personām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  166 

Thomas Mann 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE var būt noderīga 

trešo personu iesaistīšana, lai palīdzētu 

pārbaudīt vērtspapīrošanas darījuma 

atbilstību VPS prasībām; tā varētu arī 

palīdzēt palielināt uzticēšanos VPS 

vērtspapīrošanas tirgum. Tomēr būtiski 

svarīgi ir tas, ka ieguldītāji paši veic 

novērtējumu, uzņemas atbildību par 

saviem ieguldījumu lēmumiem, nevis 

mehāniski paļaujas uz šādām trešām 

personām. 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE ir noderīga trešo 

personu iesaistīšana, lai palīdzētu pārbaudīt 

vērtspapīrošanas darījuma atbilstību VPS 

prasībām; tā arī palīdzētu palielināt 

uzticēšanos VPS vērtspapīrošanas tirgum. 

Iniciatoriem, sponsoriem un SSPE arī 

būtu jāizmanto pakalpojumi, ko sniedz 

trešā persona. Šādai personai būtu 

jāizsniedz atļauja saskaņā ar šo regulu 

novērtēt, vai vērtspapīrošanas darījumi 

atbilst VPS kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  167 

Danuta Maria Hübner 

 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ieguldītājiem, iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE var būt noderīga 

trešo personu iesaistīšana, lai palīdzētu 
pārbaudīt vērtspapīrošanas darījuma 

atbilstību VPS prasībām; tā varētu arī 

palīdzēt palielināt uzticēšanos VPS 

vērtspapīrošanas tirgum. Tomēr būtiski 

svarīgi ir tas, ka ieguldītāji paši veic 

novērtējumu, uzņemas atbildību par saviem 

ieguldījumu lēmumiem, nevis mehāniski 

paļaujas uz šādām trešām personām. 

(23) Trešām personām var lūgt 

pārbaudīt vērtspapīrošanas darījuma 

atbilstību VPS prasībām, jo šo personu 

iesaistīšana var būt noderīga 

ieguldītājiem, iniciatoriem, sponsoriem un 
SSPE un tā varētu arī palīdzēt palielināt 

uzticēšanos VPS vērtspapīrošanas tirgum. 

Tomēr būtiski svarīgi ir tas, ka ieguldītāji 

paši veic novērtējumu, uzņemas atbildību 

par saviem ieguldījumu lēmumiem, nevis 

mehāniski paļaujas uz šādām trešām 

personām. Trešo personu veiktajām 

pārbaudēm nekādi nevajadzētu ietekmēt 

iniciatora, sponsora vai SSPE atbildību 

par to juridisko pienākumu izpildi, kuri 

izriet no šīs regulas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Regulas priekšlikums 

23.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (23a) Lai ieguldītājiem nodrošinātu 

uzticamus un neatkarīgus atzinumus par 

vērtspapīrošanas darījuma atbilstību VPS 

kritērijiem, ir lietderīgi izstrādāt 

noteikumus un kritērijus, kas 

nodrošinātu, ka trešās personas ir tiesīgas 

pārbaudīt šo atbilstību tikai tādā 

gadījumā, ja nepastāv risks, ka varētu 

izveidoties interešu konflikts ar iniciatoru, 

aizdevēju vai SSPE. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  169 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 

kompetentās iestādes un jānodrošina tās ar 

nepieciešamajām uzraudzības, 

izmeklēšanas un sodu piemērošanas 

pilnvarām. Administratīvie sodi un 

korektīvi pasākumi principā būtu jāpublicē. 

Tā kā pastāv iespēja, ka ieguldītāji, 

iniciatori, sponsori, sākotnējie aizdevēji un 

SSPE ir reģistrēti (veic uzņēmējdarbību) 

dažādās dalībvalstīs un ka to uzrauga 

dažādas nozares kompetentās iestādes, būtu 

jānodrošina cieša sadarbība starp 

attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 

tostarp ar Eiropas Centrālo banku (ECB) 

saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/2013 24 un ar EUI, veicot 

savstarpēju informācijas apmaiņu un 

sniedzot palīdzību saistībā ar uzraudzības 

(24) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 

kompetentās iestādes un jānodrošina tās ar 

nepieciešamajām uzraudzības, 

izmeklēšanas un sodu piemērošanas 

pilnvarām, lai uzraudzītu VPS 

vērtspapīrošanas tirgus dalībniekus. 

Administratīvie sodi un korektīvi pasākumi 

principā būtu jāpublicē. Tā kā pastāv 

iespēja, ka ieguldītāji, iniciatori, sponsori, 

sākotnējie aizdevēji un SSPE ir reģistrēti 

(veic uzņēmējdarbību) dažādās dalībvalstīs 

un ka to uzrauga dažādas nozares 

kompetentās iestādes, būtu jānodrošina 

cieša sadarbība starp attiecīgajām 

kompetentajām iestādēm, tostarp ar 

Eiropas Centrālo banku (ECB) saskaņā ar 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 24 un 

ar EUI, veicot savstarpēju informācijas 
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darbībām. apmaiņu un sniedzot palīdzību saistībā ar 

uzraudzības darbībām. 

__________________ __________________ 

24 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.). 

24 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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  170 

Notis Marias 

 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 

kompetentās iestādes un jānodrošina tās ar 

nepieciešamajām uzraudzības, 

izmeklēšanas un sodu piemērošanas 

pilnvarām. Administratīvie sodi un 

korektīvi pasākumi principā būtu jāpublicē. 

Tā kā pastāv iespēja, ka ieguldītāji, 

iniciatori, sponsori, sākotnējie aizdevēji un 

SSPE ir reģistrēti (veic uzņēmējdarbību) 

dažādās dalībvalstīs un ka to uzrauga 

dažādas nozares kompetentās iestādes, būtu 

jānodrošina cieša sadarbība starp 

attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 

tostarp ar Eiropas Centrālo banku (ECB) 

saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/2013 24 un ar EUI, veicot 

savstarpēju informācijas apmaiņu un 

sniedzot palīdzību saistībā ar uzraudzības 

darbībām. 

(24) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 

kompetentās iestādes un jāpalīdz tām 

saistībā ar nepieciešamajām uzraudzības, 

izmeklēšanas un sodu piemērošanas 

pilnvarām. Administratīvie sodi un 

korektīvi pasākumi principā būtu jāpublicē. 

Tā kā pastāv iespēja, ka ieguldītāji, 

iniciatori, sponsori, sākotnējie aizdevēji un 

SSPE ir reģistrēti (veic uzņēmējdarbību) 

dažādās dalībvalstīs un ka to uzrauga 

dažādas nozares kompetentās iestādes, būtu 

jānodrošina cieša sadarbība starp 

attiecīgajām kompetentajām iestādēm, 

tostarp ar Eiropas Centrālo banku (ECB) 

saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1024/2013 24 un ar EUI, veicot 

savstarpēju informācijas apmaiņu un 

sniedzot palīdzību saistībā ar uzraudzības 

darbībām. 

__________________ __________________ 

24 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 

24 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 
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(OV L 287, 29.10.2013., 263. lpp.). (OV L 287, 29.10.2013., 263. lpp.). 

Or. el 

Grozījums Nr.  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 

648/2012 grozījumiem ārpusbiržas (OTC) 

atvasināto instrumentu līgumiem, kurus 

noslēgušas vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotas sabiedrības (SSPE), 

nebūtu jāpiemēro tīrvērtes pienākums, ja 

vien ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Tas 

tādēļ, ka vērtspapīrošanas shēma paredz, 

ka darījuma partneris ārpusbiržas 

atvasinātā instrumenta līgumā, kas 

noslēgts ar vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotu sabiedrību, ir 

nodrošinātais kreditors, kuram parasti ir 

paredzēta pienācīga aizsardzība pret 

darījuma partnera kredītrisku. Attiecībā 

uz atvasinātajiem instrumentiem, kuriem 

veic necentralizētu tīrvērti, nepieciešamā 

nodrošinājuma līmenim būtu jābūt 

atkarīgam arī no vērtspapīrošanas shēmu 

konkrētās struktūras un tajās jau 

paredzētās aizsardzības. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Segtās obligācijas un 

vērtspapīrošana daļēji ir savstarpēji 

svītrots 
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aizvietojamas. Tādēļ, lai novērstu 

traucējumus un arbitrāžu starp 

vērtspapīrošanas un segto obligāciju 

izmantošanu, kas varētu rasties tādēļ, ka 

ārpusbiržas atvasināto instrumentu 

līgumiem, kurus noslēguši nodrošināto 

obligāciju sabiedrības vai SSPE, piemēro 

atšķirīgus reglamentējošus noteikumus, 

būtu jāgroza arī Regula (ES) 

Nr. 648/2012, lai segto obligāciju 

sabiedrības atbrīvotu no tīrvērtes 

pienākuma un lai nodrošinātu, ka segto 

obligāciju sabiedrībām piemēro tādas 

pašas divpusējās maržas. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  173 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Lai atvieglotu procesu 

ieguldītājiem, iniciatoriem, sponsoriem un 

SSPE, tādas pašas pilnvaras pieņemt aktus 

būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

regulatīvo tehnisko standartu pieņemšanu 

par VPS paziņojumu paraugu, kas 

ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm 

sniegtu pietiekamu informāciju, lai tie 

varētu novērtēt atbilstību VPS prasībām. 

Ņemot vērā EVTI pieredzi un zināšanas 

deleģēto aktu formulēšanā, Komisijai šī 

pieredze un zināšanas būtu jāizmanto, 

sagatavojot deleģētos aktus. EVTI būtu 

intensīvi jāapspriežas ar abām pārējām 

Eiropas uzraudzības iestādēm. 

(32) Lai atvieglotu procesu 

ieguldītājiem, iniciatoriem, sponsoriem un 

SSPE, tādas pašas pilnvaras pieņemt aktus 

būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

regulatīvo tehnisko standartu pieņemšanu 

par obligātajām prasībām datu sniegšanai 

VPS paziņojumos, kas ieguldītājiem un 

kompetentajām iestādēm sniegtu 

pietiekamu informāciju, lai tie varētu 

novērtēt atbilstību VPS prasībām. Ņemot 

vērā EVTI pieredzi un zināšanas deleģēto 

aktu formulēšanā, Komisijai šī pieredze un 

zināšanas būtu jāizmanto, sagatavojot 

deleģētos aktus. EVTI būtu intensīvi 

jāapspriežas ar abām pārējām Eiropas 

uzraudzības iestādēm. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  174 

Morten Messerschmidt 

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu “VPS” – 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

vajadzētu būt iespējai iesniegt EVTI VPS 

paziņojumu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 

1. punktu. 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu „VPS” — 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst konkrētām šajā regulā 

noteiktajām VPS prasībām. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

vajadzētu būt iespējai iesniegt EVTI VPS 

paziņojumu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 

1. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir būtiski nodrošināt atbilstošu attieksmi pret vēsturiskajiem darījumiem, jo bez šādas 

attieksmes daudzi no tiem vienkārši neatbildīs VPS kritērijiem, jo savulaik tika strukturēti, 

neņemot vērā patlaban zināmās precīzās un sīki izstrādātās VPS prasības. 

 

Grozījums Nr.  175 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu “VPS” – 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

vajadzētu būt iespējai iesniegt EVTI VPS 

paziņojumu saskaņā ar šīs regulas 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu „VPS” — 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām, kā norādīts 

20. apsvērumā. 
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14. panta 1. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

37. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu “VPS” – 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

vajadzētu būt iespējai iesniegt EVTI VPS 

paziņojumu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 

1. punktu. 

(37) Attiecībā uz vērtspapīrošanas 

pozīcijām, kas pastāv dienā, kad stājas 

spēkā šī regula, iniciatori, sponsori un 

SSPE var izmantot apzīmējumu „VPS” — 

ar nosacījumu, ka vērtspapīrošanas 

darījums atbilst VPS prasībām. Tādēļ 

iniciatoriem, sponsoriem un SSPE 

vajadzētu būt iespējai iesniegt EVTI VPS 

paziņojumu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 

1. punktu. Visas vēlāk veiktās 

vērtspapīrošanas darījuma izmaiņas būtu 

jāpieņem ar nosacījumu, ka tās atbilst 

visām piemērojamām VPS prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  177 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

38. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Pienācīgas rūpības prasības būtībā 

ir pārņemtas no spēkā esošajiem ES tiesību 

aktiem, un tādējādi tās būtu jāpiemēro 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas noslēgti 

kopš 2011. gada 1. janvāra, un 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas noslēgti 

pirms minētā datuma, ja pamatā esošie 

riska darījumi ir tikuši papildināti vai 

(38) Pienācīgas rūpības prasības būtībā 

ir pārņemtas no spēkā esošajiem ES tiesību 

aktiem, un tādējādi tās būtu jāpiemēro 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas noslēgti 

kopš 2011. gada 1. janvāra, un 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas noslēgti 

pirms minētā datuma, ja pamatā esošie 

riska darījumi ir tikuši papildināti vai 
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aizstāti ar jauniem pēc 2014. gada 

31. decembra. Līdz brīdim, kad saskaņā ar 

šo regulu sāk piemērot regulatīvos 

tehniskos standartus par riska paturēšanu, 

būtu jāturpina piemērot attiecīgos 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 

Nr. 625/2014 pantus, kas nosaka riska 

paturēšanas prasības kredītiestādēm un 

ieguldījumu sabiedrībām, kas definētas 

Regulas (ES) Nr. 2013/575 4. panta 

1. punkta 1) un 2) apakšpunktā. Tiesiskās 

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, 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 iniciatori, sponsori un 

SSPE ievēro pārredzamības prasības – līdz 

brīdim, kad sāk piemērot regulatīvos 

tehniskos standartus, kurus Komisija ir 

paredzējusi pieņemt saskaņā ar šo regulu, 

Deleģētās regulas 2015/3/ES I–

VIII pielikumā izklāstīto informāciju dara 

pieejamu tīmekļa vietnē, kas minēta šīs 

regulas 5. panta 4. punktā, 

aizstāti ar jauniem pēc 2014. gada 

31. decembra. Līdz brīdim, kad saskaņā ar 

šo regulu sāk piemērot regulatīvos 

tehniskos standartus par riska paturēšanu, 

būtu jāturpina piemērot attiecīgos 

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 

Nr. 625/2014 pantus, kas nosaka riska 

paturēšanas prasības kredītiestādēm un 

ieguldījumu sabiedrībām, kas definētas 

Regulas (ES) Nr. 2013/575 4. panta 

1. punkta 1) un 2) apakšpunktā. Tiesiskās 

noteiktības labad kredītiestādēm vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 

apdrošināšanas sabiedrībām, 

pārapdrošināšanas sabiedrībām un 

alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kas ietilpst 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 404. panta 

darbības jomā tieši pirms šīs regulas 

stāšanās spēkā, būtu jāturpina piemērot 

attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 

405. pantu, 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. Minētie panti, kā 

arī Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. pants, 

kas attiecas uz darījumiem, kuri veikti 

pirms atjaunināto regulatīvo tehnisko 

standartu pieņemšanas, būtu jāinterpretē 

saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas 

(ES) Nr. 625/2014 1., 2. un 3. nodaļas un 

22. panta nosacījumiem. Lai nodrošinātu, 

ka iniciatori, sponsori un SSPE ievēro 

pārredzamības prasības — līdz brīdim, kad 

sāk piemērot regulatīvos tehniskos 

standartus, kurus Komisija ir paredzējusi 

pieņemt saskaņā ar šo regulu, Deleģētās 

regulas 2015/3/ES I–VIII pielikumā 

izklāstīto informāciju dara pieejamu 

tīmekļa vietnē, kas minēta šīs regulas 

5. panta 4. punktā, 

Or. en 
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Pamatojums 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”. The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

 

Grozījums Nr.  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Matt Carthy 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

38.a apsvērums (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (38a) Būtu jāņem vērā dažādu dalībvalstu 

akadēmisko aprindu paustie viedokļi par 

riskiem, kas saistīti ar vērtspapīrošanas 

atjaunotu iedzīvināšanu. 

Or. pt 

 

Grozījums Nr.  179 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šī regula attiecas uz 

institucionāliem ieguldītājiem, kas 

iesaistās vērtspapīrošanā, kā arī 
iniciatoriem, sākotnējiem aizdevējiem, 

sponsoriem un vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotām sabiedrībām. 

2. Šī regula attiecas uz 

institucionāliem ieguldītājiem, kas ir 

pakļauti vērtspapīrošanas kredītriskam. 

Tā visos gadījumos attiecas arī uz 
iniciatoriem, sākotnējiem aizdevējiem, 

sponsoriem un vērtspapīrošanas nolūkam 

speciāli izveidotām sabiedrībām ar 

nosacījumu, ka attiecīgā struktūra ir 

reģistrēta Savienībā un ir iesaistīta 
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vērtspapīrošanā. 

Or. en 

Pamatojums 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

 

Grozījums Nr.  180 

Jonás Fernández 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a No vērtspapīrošanas nevar izslēgt 

iespējamos Eiropas iekšējos pircējus 

valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) “vērtspapīrošana” ir darījums vai 

shēma, kurā ar riska darījumu vai riska 

darījumu portfeli saistītais kredītrisks tiek 

sadalīts vairākos laidienos un kam ir 

1) „vērtspapīrošana” ir darījums vai 

shēma, kurā darījuma vai shēmas 

maksājumi ir atkarīgi no riska darījuma 

vai riska darījumu portfeļa saistību 
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šādas divas iezīmes: izpildes; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) darījuma vai shēmas ietvaros 

maksājumi ir atkarīgi no riska darījumu 

vai riska darījumu portfeļa rezultātiem, 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) laidienu pakārtojuma struktūra 

nosaka zaudējumu sadali darījuma vai 

shēmas pastāvēšanas laikā; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) “vērtspapīrošanas nolūkam speciāli 

izveidota sabiedrība” jeb “SSPE” ir 

kapitālsabiedrība, trasta sabiedrība vai cita 

2) „vērtspapīrošanas nolūkam speciāli 

izveidota sabiedrība” jeb „SSPE” ir 

kapitālsabiedrība, trasta sabiedrība vai cita 
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sabiedrība (izņemot iniciatoru un 

sponsoru), kas ir izveidota, lai veiktu vienu 

vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus, 

kura veic vienīgi darbību, kas ir 

nepieciešama šim nolūkam, kuras struktūra 

ir paredzēta tam, lai SSPE saistības 

nošķirtu no iniciatora saistībām, un kurā 

līdzdalības turētājiem ir tiesības bez 

ierobežojuma ieķīlāt vai mainīt savas 

līdzdalības daļas; 

sabiedrība (izņemot iniciatoru un 

sponsoru), kas ir izveidota, lai veiktu vienu 

vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus, 

kura veic vienīgi darbību, kas ir 

nepieciešama šim nolūkam, kuras struktūra 

ir paredzēta tam, lai SSPE saistības 

nošķirtu no iniciatora saistībām, un kurā 

līdzdalības turētājiem ir tiesības bez 

ierobežojuma ieķīlāt vai mainīt savas 

līdzdalības daļas; šādas sabiedrības nevar 

izveidot trešā valstī; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) “vērtspapīrošanas nolūkam speciāli 

izveidota sabiedrība” jeb “SSPE” ir 

kapitālsabiedrība, trasta sabiedrība vai cita 

sabiedrība (izņemot iniciatoru un 

sponsoru), kas ir izveidota, lai veiktu vienu 

vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus, 

kura veic vienīgi darbību, kas ir 

nepieciešama šim nolūkam, kuras struktūra 

ir paredzēta tam, lai SSPE saistības 

nošķirtu no iniciatora saistībām, un kurā 

līdzdalības turētājiem ir tiesības bez 

ierobežojuma ieķīlāt vai mainīt savas 

līdzdalības daļas; 

2) „vērtspapīrošanas nolūkam speciāli 

izveidota sabiedrība” jeb „SSPE” ir 

kapitālsabiedrība, trasta sabiedrība vai cita 

sabiedrība (izņemot iniciatoru un 

sponsoru), kas ir izveidota, lai veiktu vienu 

vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus, 

kura veic vienīgi darbību, kas ir 

nepieciešama šim nolūkam, kuras struktūra 

ir paredzēta tam, lai SSPE saistības 

nošķirtu no iniciatora saistībām, un kurā 

līdzdalības turētājiem ir tiesības bez 

ierobežojuma ieķīlāt vai mainīt savas 

līdzdalības daļas; 

 Riska darījums, kas atbilst Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 147. panta 8. punkta a)–

c) apakšpunktā norādītajiem kritērijiem 

un ko izmanto, lai veiktu darbības ar 

fiziskiem aktīviem, netiek uzskatīts par 

iesaistīšanos vērtspapīrošanā; 

Or. en 
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Pamatojums 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Grozījums Nr.  186 

Dariusz Rosati 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) savā vārdā pērk trešās personas 

riska darījumus un pēc tam veic to 

vērtspapīrošanu; 

b) savā vārdā pērk trešās personas 

riska darījumus un pēc tam tos pārdod vai 

cedē SSPE vai minēto riska darījumu 

risku nodod, izmantojot kredītu 

atvasinātos instrumentus vai garantijas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) atkāpjoties no a) un 

b) apakšpunkta, pilnīgi atbalstītas ABKV 

programmas gadījumā institucionālie 

ieguldītāji attiecīgajos komerciālajos 

vērtspapīros ņem vērā ABKV programmas 

iezīmes un sponsora nodrošināto 

likviditātes atbalstu; 

Or. en 

Pamatojums 

Ieguldītājiem ABKV, kas emitēti ar tādas emisijas sabiedrības starpniecību, kurā iesaistīti 

vairāki pārdevēji, veicot darījumus, kas pilnīgi atbalstīti ar sponsora nodrošinātiem 

likviditātes instrumentiem, vērtspapīrošanas pozīcijas rezultātus būtiski ietekmē tādas 

iezīmes, kas nav minētas b) apakšpunktā (izraisītājnotikumi, kredītkvalitātes uzlabojumi, 

saistību neizpildes definīcija). 

 

Grozījums Nr.  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4) “atkārtota vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kurā vismaz viens no 

pamatā esošajiem riska darījumiem ir 

vērtspapīrošanas pozīcija; 

4) „atkārtota vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kurā risks, kas saistīts ar 

tās pamatā esošo riska darījumu portfeli, 

ir sadalīts vairākos laidienos un vismaz 

viens no pamatā esošajiem riska 

darījumiem ir vērtspapīrošanas pozīcija; 

Or. en 

Pamatojums 

Padomes ierosinātais teksta formulējums attiecībā šo jautājumu ir skaidrāks nekā Komisijas 

priekšlikumā. 
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Grozījums Nr.  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) “sponsors” ir kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 2013/575 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, 

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 trešām 

personām; 

5) „sponsors” ir kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, 

vai arī kādas trešās valsts kredītiestāde vai 

kādas trešās valsts ieguldījumu brokeru 

sabiedrība ar nosacījumu, ka šī trešā 

valsts šai struktūrai piemēro tādas 

prudenciālas un uzraudzības prasības, 

kuras ir vismaz līdzvērtīgas Savienībā 

piemērotajām prasībām, un kas nav 

iniciators vai sākotnējais aizdevējs un 

izveido un pārvalda uz aktīviem balstītu 

komerciālo vērtspapīru programmu vai citu 

vērtspapīrošanas shēmu, kurā riska 

darījumi tiek pirkti no trešām personām; 

Or. en 

Pamatojums 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Grozījums Nr.  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) “sponsors” ir kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 2013/575 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, 

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 trešām 

personām; 

5) „sponsors” ir kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, 

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 trešām 

personām; šīs definīcijas vajadzībām 

uzskata, ka sponsors pārvalda 

vērtspapīrošanas darījumu vai shēmu arī 

tad, ja minētais darījums vai shēma ietver 

regulāru un aktīvu portfeļa pārvaldību, 

kas ir deleģēta sabiedrībai, kurai dota 

atļauja veikt šādu darbību saskaņā ar 

Direktīvu 2014/65/ES, Direktīvu 

2011/61/ES vai Direktīvu 2009/65/EK; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  191 

Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5a) „pilnvarotā uzticības persona” ir 

valsts licencēta, no sponsora un iniciatora 

neatkarīga sabiedrība, kas dalībvalstī 

izveidota, lai pārvaldītu SSPE un 

ieguldītāju vārdā un interesēs veiktu 

kredītriska uzraudzību, un vienlaikus ir 

pilnvarota pārbaudīt atbilstību šīs regulas 

3. nodaļas 1. un 2. iedaļai (VPS 

kritērijiem); 

Or. en 
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Grozījums Nr.  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6) “laidiens” ir līgumiski noteikts 

tāda kredītriska segments, kas saistīts ar 

riska darījumu vai riska darījumu 

portfeli, ja pozīcija šajā segmentā ietver 

kredītzaudējumu 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; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7) “uz aktīviem balstītu komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) programma” jeb 

“ABKV programma” ir vērtspapīrošanas 

programma, kuras ietvaros vērtspapīri 

tiek emitēti galvenokārt uz aktīviem 

balstītu komerciālo vērtspapīru formā, 

kuru sākotnējais termiņš nepārsniedz 

vienu gadu; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) “uz aktīviem balstītu komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) darījums” jeb 

“ABKV darījums” ir vērtspapīrošanas 

darījums ABKV programmas ietvaros; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  195 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) “uz aktīviem balstītu komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) darījums” jeb “ABKV 

darījums” ir vērtspapīrošanas darījums 

ABKV programmas ietvaros; 

8) „uz aktīviem balstītu komerciālo 

vērtspapīru (ABKV) darījums” jeb „ABKV 

darījums” ir vērtspapīrošanas darījums, ko 

pilnīgi vai daļēji finansē no ABKV 

programmas; 

Or. en 

Pamatojums 

Daudzos privātos vērtspapīrošanas darījumos ir iesaistīti vairāki galvenie ieguldītāji, tostarp 

vairākas ABKV programmas vai arī gan ABKV programmas, gan kredītiestādes, vai arī citi 

ieguldītāji. Definējot „ABKV darījumu” kā „darījumu ABKV programmas ietvaros” rodas 

neskaidrības, un šāda definīcija būtu pārāk ierobežojoša gadījumā, ja darījums neietvertu 

šādus sindicētus darījumus. 

 

Grozījums Nr.  196 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9) “tradicionālā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kas ietver 

svītrots 
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vērtspapīrojamo riska darījumu nodošanu 

ekonomiskā izteiksmē. Tas notiek, 

iniciatoriestādes īpašumtiesības uz 

vērtspapīrojamajiem riska darījumiem 

tieši vai pastarpināti caur SSPE pakārtotu 

līdzdalību nododot citai SSPE. Emitētie 

vērtspapīri nav uzskatāmi par 

iniciatoriestādes maksājuma saistībām; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9) “tradicionālā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kas ietver 

vērtspapīrojamo riska darījumu nodošanu 

ekonomiskā izteiksmē. Tas notiek, 

iniciatoriestādes īpašumtiesības uz 

vērtspapīrojamajiem riska darījumiem 

tieši vai pastarpināti caur SSPE pakārtotu 

līdzdalību nododot citai SSPE. Emitētie 

vērtspapīri nav uzskatāmi par 

iniciatoriestādes maksājuma saistībām; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar pausto kritiku (piemēram, no Finance Watch puses) dalīšana laidienos rada 

milzīgas papildu grūtības un interešu konfliktus, tāpēc tā nevar būt daļa no vienkāršas 

vērtspapīrošanas regulējuma, taču var pastāvēt ārpus šīs sistēmas. Laidienu veidošanas 

rezultātā nereti tiek piesaistīti sliktāk informēti ieguldītāji, kas paļaujas uz labajiem 

reitingiem, nevis veic paši savu uzticamības pārbaudi. 

 

Grozījums Nr.  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 



 

AM\1101631LV.doc 69/140 PE587.495v01-00 

 LV 

2. pants – 1. daļa – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9) “tradicionālā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kas ietver 

vērtspapīrojamo riska darījumu nodošanu 

ekonomiskā izteiksmē. Tas notiek, 

iniciatoriestādes īpašumtiesības uz 

vērtspapīrojamajiem riska darījumiem 

tieši vai pastarpināti caur SSPE pakārtotu 

līdzdalību nododot citai SSPE. Emitētie 

vērtspapīri nav uzskatāmi par 

iniciatoriestādes maksājuma saistībām; 

9) „tradicionālā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kas ietver ar 

vērtspapīrojamiem riska darījumiem 

saistīto ekonomisko interešu nodošanu, 

iniciatora vērtspapīrojamos riska 

darījumus tieši vai pastarpināti caur SSPE 

pakārtotu līdzdalību nododot citai SSPE, 

veicot īpašumtiesību likumīgu nodošanu 

vai arī cedēšanu, nodošanu, uzticēšanu 

vai reģistrēšanu ar līdzvērtīgu juridisko 

spēku. Emitētie vērtspapīri nav uzskatāmi 

par iniciatora maksājuma saistībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  199 

Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9a) „ilgtspējīgi un atbildīgi ieguldījumi 

(SRI)” ir uz ilgāku laikposmu orientēta 

pieeja ieguldījumu veikšanai, kurā 

vērtspapīru izpētes, analīzes un atlases 

procesā ieguldījumu portfeļa ietvaros tiek 

integrēti vides, sociālie un pārvaldības 

faktori; tajā tiek apvienota pamatīga 

analīze un iesaistīšanās vides, sociālo un 

pārvaldības faktoru novērtēšanā, lai 

uzlabotu ieguldītāju ilgtermiņa 

ieņēmumus un sniegtu labumu 

sabiedrībai, ietekmējot uzņēmumu 

uzvedību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  200 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10) “sintētiskā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kuras ietvaros risks tiek 

nodots, izmantojot kredīta atvasinātos 

instrumentus vai galvojumus, un 

vērtspapīrojamie riska darījumi paliek 

iniciatoriestādes bilancē; 

svītrots 

Or. it 

 

 

Grozījums Nr.  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10) “sintētiskā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kuras ietvaros risks tiek 

nodots, izmantojot kredīta atvasinātos 

instrumentus vai galvojumus, un 

vērtspapīrojamie riska darījumi paliek 

iniciatoriestādes bilancē; 

10) „sintētiskā vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošana, kuras ietvaros risks tiek 

nodots, izmantojot kredīta atvasinātos 

instrumentus vai galvojumus, un 

vērtspapīrojamie riska darījumi paliek 

iniciatoriestādes bilancē; to nekādā 

gadījumā nedrīkst atzīt par VPS; 

Or. en 

Pamatojums 

Komisija ir atzinusi, ka sintētiskā vērtspapīrošana darījuma partneriem rada papildu 

kredītrisku, iespējamus sarežģījumus un papildu nepārredzamību un tai būtu jāpastāv ārpus 

VPS sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  202 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 11. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11) “ieguldītājs” ir persona, kas tur 

vērtspapīrošanā emitētos vērtspapīrus; 

11) „ieguldītājs” ir persona, kas 

uzņemas vērtspapīrošanas rezultātā 

radušos kredītrisku; 

Or. en 

Pamatojums 

Vērtspapīrošanas definīcija ir ļoti plaša un var aptvert darījumus, kas neietver vērtspapīru 

emitēšanu, un tas būtu jāatspoguļo ieguldītāju definīcijā. Ja terminu lieto kapitāla prasībās 

un citās tiesību aktu prasībās attiecībā uz vērtspapīrošanu un saistībā ar tām, šis termins 

parasti attiecas ne tikai uz „vērtspapīru” turētāju.  

 

Grozījums Nr.  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 11. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11) “ieguldītājs” ir persona, kas tur 

vērtspapīrošanā emitētos vērtspapīrus; 

11) „ieguldītājs” ir persona, kas tur 

vērtspapīrošanas pozīciju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  204 

Paul Tang 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12) “institucionālais ieguldītājs” ir 

apdrošināšanas sabiedrība, kas definēta 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 25. novembra Direktīvas 

2009/138/EK par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas 

12) „institucionālais ieguldītājs” ir 

jebkura no šīm iestādēm: 



 

PE587.495v01-00 72/140 AM\1101631LV.doc 

LV 

un pārapdrošināšanas jomā 

(Maksātspēja II) 13. panta 1. punktā; 

apdrošināšanas sabiedrība, kas definētas 

Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 

4. punktā; papildpensijas kapitāla 

uzkrāšanas institūcijas, uz kurām attiecas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2003/41/EK25 saskaņā ar tās 

2. pantu, ja vien dalībvalsts nav 

izvēlējusies saskaņā ar minētās direktīvas 

5. pantu nepiemērot šādai iestādei minēto 

direktīvu kopumā vai kādu tās daļu; 

alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldnieks (AIFP), kas definēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2011/61/ES26 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā un kas Savienībā 

pārvalda un/vai piedāvā tirgū alternatīvos 

ieguldījumu fondus; vai PVKIU 

pārvaldības sabiedrība, kas definēta 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2009/65/EK27 2. panta 

1. punkta b) apakšpunktā; vai iekšēji 

pārvaldīts PVKIU, kas ir ieguldījumu 

sabiedrība, kas pilnvarota saskaņā ar 

Direktīvu 2009/65/EK un kas nav 

izraudzījusi pārvaldības sabiedrību, kas 

saskaņā ar minēto direktīvu ir pilnvarota 

veikt tā pārvaldību; vai kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 2013/575 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā; 

__________________ __________________ 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK 

par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūciju darbību un uzraudzību (OV 

L 235, 23.9.2003., 10. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/41/EK 

par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 

institūciju darbību un uzraudzību (OV 

L 235, 23.9.2003., 10. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 

2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 

un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 

1.7.2011., 1. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 

2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 

un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 

1.7.2011., 1. lpp.). 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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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.). 

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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  205 

Paul Tang 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 12. punkts – i apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 i) daudzpusēja attīstības banka 

Regulas (ES) Nr. 575/20131a 117. panta 

2. punkta izpratnē, starptautiska 

organizācija vai attīstības veicināšanas 

struktūra; 

 --------- 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Regula (ES) 

Nr. 575/2013 par prudenciālajām 

prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18a) „bilances vērtspapīrošana” ir 

vērtspapīrošanas darījums, kuru kāda 

iestāde izmanto tam, lai veiktu šīs iestādes 

vai kādas tās filiāles iniciēto riska 

darījumu risku pārcelšanu no tās bilances 
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uz banku portfeli, riska nodošanu 

panākot tādējādi, ka tiek izmantoti kredītu 

atvasinātie instrumenti un 

vērtspapīrojamie riska darījumi joprojām 

ir iniciatoriestādes riska darījumi; 

Or. en 

Pamatojums 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Grozījums Nr.  207 

Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18a) „pārvaldības sabiedrība” ir 

uzņēmums, kura pamatnodarbošanās ir 

SSPE pārvaldība; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18a) „vērtspapīrošanas pozīcija” ir ar 

kredītrisku saistīts riska darījums, kas 

izriet no iesaistīšanās vērtspapīrošanā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  209 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18a) „vērtspapīrošanas pozīcija” ir ar 

kredītu saistīts riska darījums, kas izriet 

no iesaistīšanās vērtspapīrošanā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  210 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 18.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18b) „publiskā vērtspapīrošana” ir ar 

kredītu saistīts riska darījums, kas izriet 

no iesaistīšanās vērtspapīrošanā, kurā 

 a) dažas vai visas no iegūtajām, 

ieguldītāju turētajām vērtspapīrošanas 

pozīcijām ir finanšu instrumentu formā 

Direktīvas 2014/65/ES izpratnē un 

 b) šie finanšu instrumenti tiek emitēti vai 

ir tikuši emitēti apstākļos, kur 

nepieciešams: 
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 i) vai nu publicēt prospektu saskaņā ar 

Direktīvas 2003/71/EK 3. pantu, 

 ii) vai arī publicēt piedāvājuma 

dokumentu saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem vai arī tās tirdzniecības vietas 

noteikumiem, kurā šādus finanšu 

instrumentus ir atļauts tirgot; 

Or. en 

Pamatojums 

Daži vērtspapīrošanas darījumi var būt publiski darījumi, savukārt citi — privāti. Lai 

nošķirtu šos abus darījumu veidus, regulā ir jāiekļauj atbilstīga definīcija. 

 

Grozījums Nr.  211 

Paul Tang 

 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Vērtspapīrošanas tirgus darbības joma 

 1. Ieguldītāji vērtspapīrošanā ir 

institucionālie ieguldītāji. 

 2. Vērtspapīrošanā iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs ir 

grozītās Direktīvas 2002/87/EK1a 2. panta 

4. punktā un Direktīvas 2014/17/ES1b 

4. panta 5. punktā definēta regulētā 

vienība vai arī daudzpusēja attīstības 

banka Regulas (ES) Nr. 575/20131c 

117. panta 2. punkta izpratnē. 

 __________________ 

 1a 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, 
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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.). 

 1b 2014. gada 4. februāra Hipotekāro 

kredītu direktīva 2014/17/ES par 

patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar 

mājokļa nekustamo īpašumu, ar kuru 

reglamentē kredīta starpnieku darbību. 

 1c Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Regula (ES) 

Nr. 575/2013 par prudenciālajām 

prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  212 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Puses, kas drīkst iesaistīties 

vērtspapīrošanā 

 1. Ieguldītāji vērtspapīrošanā ir 

institucionālie ieguldītāji. 

 2. Vērtspapīrošanā iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs ir 

grozītās Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 4. punktā 

definēta regulētā vienība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  213 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 
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Regulas priekšlikums 

2.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b pants 

 Atkārtotas vērtspapīrošanas aizliegums 

 Vērtspapīrošanā izmantotie pamatā esošie 

riska darījumi neietver vērtspapīrošanas 

darījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  214 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Institucionālais ieguldītājs pirms 

iesaistīšanās vērtspapīrošanas darījumā 

pārbauda šādus aspektus: 

1. Institucionālais ieguldītājs, kas nav 

iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs vērtspapīrošanas darījumā, 
pirms vērtspapīrošanas darījuma 

kredītriska uzņemšanās pārbauda šādus 

aspektus: 

Or. en 

Pamatojums 

Iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam aizdevējam pašam nebūtu obligāti jāatbilst 

uzticamības pārbaudes prasībām, un tas būtu jāprecizē tekstā. Ir skaidri jānorāda, ka 

saskaņā ar pašreizējām uzticamības pārbaudes prasībām saistībām būtu jāiestājas tad, ja 

attiecīgā sabiedrība uzņemas ar riska darījumu saistītu kredītrisku/risku, kas izriet no 

pamatzaudējumiem. 

 

Grozījums Nr.  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Institucionālais ieguldītājs pirms 

iesaistīšanās vērtspapīrošanas darījumā 

pārbauda šādus aspektus: 

1. Institucionālais ieguldītājs pirms 

tam, kad tas kļūst pakļauts 
vērtspapīrošanas pozīcijai, pārbauda šādus 

aspektus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs nav kredītiestāde vai 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 

4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, 

iniciators vai sākotnējais aizdevējs ikvienu 

kredītu piešķir, balstoties uz stabiliem un 

pārdomātiem kritērijiem un skaidri 

izklāstītiem šādu kredītu apstiprināšanas, 

grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas 

procesiem un ir ieviesis iedarbīgas 

sistēmas šo kritēriju un procesu 

piemērošanai; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  217 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs nav kredītiestāde vai ieguldījumu 

a) ja iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs nav kredītiestāde vai ieguldījumu 
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brokeru sabiedrība, kas definēta Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) un 

2) apakšpunktā, iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs ikvienu kredītu piešķir, balstoties 

uz stabiliem un pārdomātiem kritērijiem un 

skaidri izklāstītiem šādu kredītu 

apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas 

un finansēšanas procesiem un ir ieviesis 

iedarbīgas sistēmas šo kritēriju un procesu 

piemērošanai; 

brokeru sabiedrība, kas definēta Regulas 

(ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) un 

2) apakšpunktā, iniciators vai sākotnējais 

aizdevējs attiecīgo kredītu piešķir, 

balstoties uz stabiliem un pārdomātiem 

kritērijiem un skaidri izklāstītiem šādu 

kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, 

atjaunošanas un finansēšanas procesiem un 

ir ieviesis iedarbīgas sistēmas šo kritēriju 

un procesu piemērošanai; 

Or. en 

Pamatojums 

Ieguldītājam jāuzliek pienākums veikt uzticamības pārbaudi attiecībā uz iniciatoru/sākotnējo 

aizdevēju un visiem tā kredītiem. Ieguldītājiem būtu ļoti neērti (labākajā gadījumā) un pat 

neiespējami (sliktākajā gadījumā) veikt uzticamības pārbaudi attiecībā uz lielu nebanku / ar 

CRR reglamentētu ieguldījumu brokeru sabiedrību iniciatoriem/sākotnējiem aizdevējiem. 

 

Grozījums Nr.  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs saskaņā ar šīs regulas 4. pantu 

patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību 

un saskaņā ar 5. pantu to atklāj 

institucionālajam ieguldītājam; 

b) iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs saskaņā ar šīs regulas 4. pantu 

vienmēr patur būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību un saskaņā ar 5. pantu to atklāj 

institucionālajam ieguldītājam; 

Or. it 

 

 

Grozījums Nr.  219 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs saskaņā ar šīs regulas 4. pantu 

patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību 

un saskaņā ar 5. pantu to atklāj 

institucionālajam ieguldītājam; 

b) iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs saskaņā ar šīs regulas 4. pantu 

patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību 

un to atklāj institucionālajam ieguldītājam 

saskaņā ar 

 i) 4. pantu attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuros 

vērtspapīri emitēti šīs regulas spēkā 

stāšanās dienā vai pēc tās, vai arī attiecībā 

uz vērtspapīrošanas darījumu, kuram šī 

regula ir piemērojama saskaņā ar 

28. panta 4.a punktu; 

 ii) visām saskaņā ar 28. panta 

4.b punktu piemērojamām prasībām 

attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, 

kuros vērtspapīri emitēti pirms šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas; 

Or. en 

Pamatojums 

Pašreizējā redakcijā pienākums veikt uzticamības pārbaudi ir saistīts ar turpmāko riska 

paturēšanas prasību piemērošanas jomu, kā noteikts 28. pantā (pārejas nosacījumi). Būtiskas 

problēmas radīsies tad, ja saskaņā ar pārskatīto standartu ieguldītājiem paturēšanas prasību 

ievērošana būs jānovērtē visu darījumu (tostarp vēsturisko darījumu) kontekstā. 

 

Grozījums Nr.  220 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) iniciators, sponsors un SSPE dara 

pieejamu šīs regulas 5. pantā paredzēto 

informāciju minētajā pantā paredzētajos 

regulārajos termiņos un kārtībā. 

c) viens vai vairāki iniciatori, 

sponsori vai SSPE ir darījuši pieejamu vai 

ir piekrituši darīt pieejamu pietiekamu 

informāciju, kas nepieciešama šīs regulas 

3. panta 2. punktā un 3. panta 3. punktā 

minēto pārbaužu veikšanai. 



 

PE587.495v01-00 82/140 AM\1101631LV.doc 

LV 

Or. en 

Pamatojums 

Šāds pienākums neietilpst pašreizējā uzticamības pārbaudes prasību kopumā, kas 

ieguldītājiem jāievēro, un nav skaidrs, kāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešamība šādi 

pastiprināt informācijas paziņošanas pienākumus. 

 

Grozījums Nr.  221 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) iniciators, sponsors un SSPE dara 

pieejamu šīs regulas 5. pantā paredzēto 

informāciju minētajā pantā paredzētajos 

regulārajos termiņos un kārtībā. 

c) iniciators, sponsors un SSPE dara 

pieejamu šīs regulas 5. pantā paredzēto 

informāciju, saskaņojot to ar trešās 

personas nodrošinātu sertifikācijas 

aģentūru, kā arī minētajā pantā 

paredzētajos regulārajos termiņos un 

kārtībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) iniciators, sponsors un SSPE dara 

pieejamu šīs regulas 5. pantā paredzēto 

informāciju minētajā pantā paredzētajos 

regulārajos termiņos un kārtībā. 

c) iniciators, sponsors un SSPE 

vajadzības gadījumā dara pieejamu šīs 

regulas 5. pantā paredzēto informāciju 

minētajā pantā paredzētajos regulārajos 

termiņos un kārtībā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  223 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Institucionālais ieguldītājs pirms 

iesaistīšanās vērtspapīrošanā veic arī 

uzticamības pārbaudi atbilstoši saistītajam 

riskam, novērtējot vismaz šādus aspektus: 

2. Institucionālais ieguldītājs pirms 

vērtspapīrošanas darījuma kredītriska 

uzņemšanās veic arī uzticamības pārbaudi 

atbilstoši saistītajam riskam, novērtējot 

vismaz šādus aspektus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Institucionālais ieguldītājs pirms 

iesaistīšanās vērtspapīrošanā veic arī 

uzticamības pārbaudi atbilstoši saistītajam 

riskam, novērtējot vismaz šādus aspektus: 

2. Institucionālais ieguldītājs pirms 

tam, kad tas kļūst pakļauts 
vērtspapīrošanas pozīcijai, veic arī 

uzticamības pārbaudi atbilstoši saistītajam 

riskam, novērtējot vismaz šādus aspektus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) atkāpjoties no a) un 

b) apakšpunkta, pilnīgi atbalstītas ABKV 

programmas gadījumā institucionālie 

ieguldītāji attiecīgajos komerciālajos 
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vērtspapīros ņem vērā ABKV programmas 

iezīmes un sponsora nodrošināto 

likviditātes atbalstu; 

Or. en 

Pamatojums 

Ieguldītājiem ABKV, kas emitēti ar tādas emisijas sabiedrības starpniecību, kurā iesaistīti 

vairāki pārdevēji, veicot darījumus, kas pilnīgi atbalstīti ar sponsora nodrošinātiem 

likviditātes instrumentiem, vērtspapīrošanas pozīcijas rezultātus būtiski ietekmē tādas 

iezīmes, kas nav minētas b) apakšpunktā (izraisītājnotikumi, kredītkvalitātes uzlabojumi, 

saistību neizpildes definīcija). 

 

Grozījums Nr.  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) attiecībā uz vērtspapīrošanas 

darījumiem, kas apzīmēti kā VPS, to, vai 

vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām, kas 

izklāstītas 7.–10. pantā vai 11.–14. pantā. 

Institucionālie ieguldītāji var pienācīgi 

balstīties uz 14. panta 1. punktā minēto 

VPS paziņojumu un iniciatora, sponsora un 

SSPE sniegto informāciju par atbilstību 

VPS prasībām. 

c) attiecībā uz vērtspapīrošanas 

darījumiem, kas apzīmēti kā VPS, to, vai 

vērtspapīrošana atbilst VPS prasībām, kas 

izklāstītas 7.–10. pantā vai 11.–14. pantā. 

Institucionālie ieguldītāji var pienācīgi 

balstīties uz trešās personas nodrošinātas 

sertifikācijas aģentūras sniegto 

informāciju un 14. panta 1. punktā minēto 

VPS paziņojumu un iniciatora, sponsora un 

SSPE sniegto informāciju par atbilstību 

VPS prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  227 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ikviens institucionālais ieguldītājs, 

kas ir iesaistījies vērtspapīrošanā, veic 

vismaz šādas darbības: 

3. Ikviens institucionālais ieguldītājs, 

kas ir kļuvis pakļauts vērtspapīrošanas 

darījuma kredītriskam, veic vismaz šādas 

darbības: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ikviens institucionālais ieguldītājs, 

kas ir iesaistījies vērtspapīrošanā, veic 

vismaz šādas darbības: 

3. Ikviens institucionālais ieguldītājs, 

kas ir kļuvis pakļauts vērtspapīrošanas 

pozīcijai, veic vismaz šādas darbības: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  229 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nosaka rakstveida procedūras, kas ir 

samērīgas ar vērtspapīrošanas pozīcijas 

riska profilu un kas ir atbilstošas 

tirdzniecības un netirdzniecības portfelim 

(ja tāds ir), lai pastāvīgi uzraudzītu 

atbilstību 1. un 2. punkta prasībām un 

vērtspapīrošanas pozīcijas un pamatā esošo 

riska darījumu rezultātiem. Attiecīgos 

apstākļos šādas rakstveida procedūras 

ietver riska darījuma veidu, to aizdevumu 

procentuālo daļu, kuru maksājumi kavēti 

vairāk nekā 30, 60 un 90 dienas, saistību 

a) nosaka rakstveida procedūras, kas ir 

samērīgas ar vērtspapīrošanas pozīcijas 

riska profilu un kas ir atbilstošas 

tirdzniecības un netirdzniecības portfelim 

(ja tāds ir), lai pastāvīgi uzraudzītu 

atbilstību 1. un 2. punkta prasībām un 

vērtspapīrošanas pozīcijas un pamatā esošo 

riska darījumu rezultātiem. Attiecīgos 

apstākļos šādas rakstveida procedūras 

ietver riska darījuma veidu, to aizdevumu 

procentuālo daļu, kuru maksājumi kavēti 

vairāk nekā 30, 60 un 90 dienas, saistību 
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neizpildes rādītājus, pirmstermiņa 

atmaksas rādītājus, ziņas par aizdevumiem, 

pret kuru nodrošinājumu ir vērsta piedziņa, 

atgūto naudas līdzekļu īpatsvaru, 

atpirkšanu, aizdevumu grozījumus, 

maksājuma saistību termiņa atlikšanu, 

nodrošinājuma veidus un izmantojumu, 

kredītspējas novērtējuma vai citu 

kredītspējas mērījumu biežuma sadalījumu 

pa pamatā esošo riska darījumu veidiem, 

nozaru un ģeogrāfisko diversifikāciju, 

aizdevuma apjoma attiecības pret ieķīlātā 

aktīva vērtību biežuma sadalījumu un 

diapazonu, kas dod iespēju veikt pienācīgu 

jutīguma analīzi. Ja arī paši pamatā esošie 

riska darījumi ir vērtspapīrošanas 

darījumi, institucionālie ieguldītāji novēro 

arī riska darījumus, kas ir pamatā šādiem 

vērtspapīrošanas darījumiem; 

neizpildes rādītājus, pirmstermiņa 

atmaksas rādītājus, ziņas par aizdevumiem, 

pret kuru nodrošinājumu ir vērsta piedziņa, 

atgūto naudas līdzekļu īpatsvaru, 

atpirkšanu, aizdevumu grozījumus, 

maksājuma saistību termiņa atlikšanu, 

nodrošinājuma veidus un izmantojumu, 

kredītspējas novērtējuma vai citu 

kredītspējas mērījumu biežuma sadalījumu 

pa pamatā esošo riska darījumu veidiem, 

nozaru un ģeogrāfisko diversifikāciju, 

aizdevuma apjoma attiecības pret ieķīlātā 

aktīva vērtību biežuma sadalījumu un 

diapazonu, kas dod iespēju veikt pienācīgu 

jutīguma analīzi; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums saistīts ar aizliegumu veikt atkārtotu vērtspapīrošanu. 

 

Grozījums Nr.  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) regulāri veic spriedzes testus 

attiecībā uz naudas plūsmām un pamatā 

esošo riska darījumu nodrošinājuma 

vērtību, kas ir samērīgi ar vērtspapīrošanas 

pozīcijas riska būtību, mērogu un 

sarežģītību; 

b) regulāri veic spriedzes testus 

attiecībā uz naudas plūsmām un pamatā 

esošo riska darījumu nodrošinājuma 

vērtību, kas ir samērīgi ar vērtspapīrošanas 

pozīcijas riska būtību, mērogu un 

sarežģītību; tomēr šī prasība nav 

jāpiemēro, ja ieguldītāji ir iesaistījušies 

VPS vērtspapīrošanas darījumos; 

Or. en 

 



 

AM\1101631LV.doc 87/140 PE587.495v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  231 

Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) regulāri veic spriedzes testus 

attiecībā uz naudas plūsmām un pamatā 

esošo riska darījumu nodrošinājuma 

vērtību, kas ir samērīgi ar vērtspapīrošanas 

pozīcijas riska būtību, mērogu un 

sarežģītību; 

b) ja tie ir iesaistījušies 

vērtspapīrošanas darījumos, kas nav 

apzīmēti kā VPS, regulāri veic spriedzes 

testus attiecībā uz naudas plūsmām un 

pamatā esošo riska darījumu 

nodrošinājuma vērtību, kas ir samērīgi ar 

vērtspapīrošanas pozīcijas riska būtību, 

mērogu un sarežģītību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pilnīgi atbalstītu ABKV darījumu 

gadījumā regulāri veic spriedzes testus 

attiecībā uz likviditātes līguma 

nodrošinātāja, nevis vērtspapīroto riska 

darījumu kredītspēju; 

Or. en 

Pamatojums 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 
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Grozījums Nr.  233 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Neskarot šā panta 1.–3. punktu, ja 

institucionālais ieguldītājs ieguldījumu 

brokeru sabiedrībai vai regulētam aktīvu 

pārvaldītājam ir devis atļauju pieņemt 

tādus lēmumus par ieguldījumu 

pārvaldību, kas to varētu iesaistīt 

vērtspapīrošanā, institucionālais 

ieguldītājs var ieguldījumu brokeru 

sabiedrībai vai regulētam aktīvu 

pārvaldītājam uzdot izpildīt šajā pantā 

noteiktos pienākumus attiecībā uz 

jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas 

izriet no minētajiem lēmumiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad 

institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar 

šo punktu ir uzdots izpildīt cita 

institucionālā ieguldītāja pienākumus un 

viņš tos nav izpildījis, sodus, ko var 

piemērot 17. un 18. panta nolūkā, var 

piemērot institucionālajam ieguldītājam, 

kas veic pārvaldīšanu, nevis 

institucionālajam ieguldītājam, kas ir 

iesaistījies vērtspapīrošanā. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā daudzi institucionālie ieguldītāji savu aktīvu pārvaldīšanu deleģē aktīvu 

pārvaldniekam, izmantojot vai nu atsevišķu pilnvaru, vai arī fondu instrumentus, tad 

attiecīgajam aktīvu pārvaldniekam būtu jāveic uzticamības pārbaude attiecībā uz visiem 

vērtspapīrošanas riska darījumiem, kas iegādāti institucionālā ieguldītāja vārdā. 

 

Grozījums Nr.  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja institucionālais ieguldītājs 

citam institucionālajam ieguldītājam ir 

devis atļauju pieņemt tādus lēmumus par 

ieguldījumu pārvaldību, kas to varētu 

pakļaut vērtspapīrošanas pozīcijai, 

institucionālais ieguldītājs var 

pārvaldītājai pusei uzdot izpildīt šajā 

pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz 

jebkādu iesaistīšanos vērtspapīrošanā, kas 

izriet no minētajiem lēmumiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, kad 

institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar 

šo punktu ir uzdots izpildīt cita 

institucionālā ieguldītāja pienākumus un 

viņš tos nav izpildījis, sodus, ko var 

piemērot šīs regulas 17. un 18. panta 

nolūkā, var piemērot institucionālajam 

ieguldītājam, kas veic pārvaldīšanu, nevis 

institucionālajam ieguldītājam, kas ir 

iesaistījies vērtspapīrošanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 25 %. Ja iniciators, sponsors 

vai sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 
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konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  236 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 25 %. Ja iniciators, sponsors 

vai sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka vismaz par 20 %. Ja iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs nav 

savstarpēji vienojušies par to, kurš paturēs 

būtisku neto ekonomisko līdzdalību, tad 

būtisku neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  238 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 20 %. Ja iniciators, sponsors 

vai sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 
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neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  239 

Paul Tang 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 20 % vai par īpatsvaru, ko 

nosaka regulatīvos tehniskajos standartos 

saskaņā ar šā panta 6. punktu. Ja 

iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs nav savstarpēji vienojušies par 

to, kurš paturēs būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, tad būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību patur iniciators. Paturēšanas 

prasības attiecībā uz konkrētu 

vērtspapīrošanu nepiemēro vairākkārt. 

Būtisko neto ekonomisko līdzdalību 

aprēķina iniciēšanas brīdī un konstatē pēc 

ārpusbilances posteņu teorētiskās 

nominālvērtības. Būtiskā neto ekonomiskās 

līdzdalības daļa netiek sadalīta starp 

dažādu kategoriju personām, kas patur 

risku, un tai nepiemēro kredītriska 

mazināšanu un riska ierobežošanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  240 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Savienībā reģistrēts un vērtspapīrošanā 

tiešā veidā iesaistīts vērtspapīrošanas 

darījuma iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs vērtspapīrošanā 

pastāvīgi patur būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, kas nav mazāka par 5 %. Ja 

iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs nav savstarpēji vienojušies par 

to, kurš paturēs būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, tad būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību patur iniciators. Paturēšanas 

prasības attiecībā uz konkrētu 

vērtspapīrošanu nepiemēro vairākkārt. 

Būtisko neto ekonomisko līdzdalību 

aprēķina iniciēšanas brīdī un konstatē pēc 

ārpusbilances posteņu teorētiskās 

nominālvērtības. Būtiskā neto ekonomiskās 

līdzdalības daļa netiek sadalīta starp 

dažādu kategoriju personām, kas patur 

risku, un tai nepiemēro kredītriska 

mazināšanu un riska ierobežošanu. Ja kādā 

trešā valstī reģistrēta sabiedrība, kas ir 

iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs, vērtspapīrošanā apņemas 

pastāvīgi paturēt būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, kas nav mazāka par 5 % 

saskaņā ar šo pantu, tad pirmajā 

apakšpunktā minētajai ES reģistrētai 

sabiedrībai šī prasība nav jāievēro. 

Or. en 

Pamatojums 

Paturēšanas prasības, kas izklāstītas 4. pantā, piemēro attiecīgajām sabiedrībām, kuras 

iesaistītas vienīgi vērtspapīrošanā. Tas ir jāprecizē skaidrības labad, ņemot vērā to, ka 

iniciatora definīcija un sākotnējā aizdevēja jēdziens ir pietiekami plaši, lai aptvertu arī tādas 
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sabiedrības, kas ir iesaistītas aktīvu radīšanā, taču var arī nebūt iesaistītas (un nebūt 

informētas) par aktīvu finansēšanu ar vērtspapīrošanas darījumu palīdzību. 

 

Grozījums Nr.  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %, ko aprēķina iniciēšanas 

brīdī un konstatē pēc ārpusbilances 

posteņu teorētiskās nominālvērtības. Ja 

iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs nav savstarpēji vienojušies par 

to, kurš paturēs būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, tad būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību patur iniciators. Paturēšanas 

prasības attiecībā uz konkrētu 

vērtspapīrošanu nepiemēro vairākkārt. 

Būtiskā neto ekonomiskās līdzdalības daļa 

netiek sadalīta starp dažādu kategoriju 

personām, kas patur risku, un tai 

nepiemēro kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Padome šo nosacījumu ir formulējusi skaidrāk. 

 

Grozījums Nr.  242 

Brian Hayes 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 

mazāka par 5 %. Ja iniciators, sponsors vai 

sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 

vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību patur 

iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 

konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 

vairākkārt. Būtisko neto ekonomisko 

līdzdalību aprēķina iniciēšanas brīdī un 

konstatē pēc ārpusbilances posteņu 

teorētiskās nominālvērtības. Būtiskā neto 

ekonomiskās līdzdalības daļa netiek 

sadalīta starp dažādu kategoriju personām, 

kas patur risku, un tai nepiemēro 

kredītriska mazināšanu un riska 

ierobežošanu. 

Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 

sponsors vai sākotnējais aizdevējs 

vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 

neto ekonomisko līdzdalību, kas ir vismaz 

5 %. Ja iniciators, sponsors vai sākotnējais 

aizdevējs nav savstarpēji vienojušies par 

to, kurš paturēs būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību, tad būtisku neto ekonomisko 

līdzdalību patur iniciators. Paturēšanas 

prasības attiecībā uz konkrētu 

vērtspapīrošanu nepiemēro vairākkārt. 

Būtisko neto ekonomisko līdzdalību 

aprēķina iniciēšanas brīdī un konstatē pēc 

ārpusbilances posteņu teorētiskās 

nominālvērtības. Būtiskā neto ekonomiskās 

līdzdalības daļa netiek sadalīta starp 

dažādu kategoriju personām, kas patur 

risku, un tai nepiemēro kredītriska 

mazināšanu un riska ierobežošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  243 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atkāpjoties no iepriekšējās daļas 

noteikumiem, riska paturēšanas 

procentuālo īpatsvaru var samazināt līdz 

10 %, ja pamatā esošo riska darījumu 

iniciators visus šos riska darījumus ir 

paturējis savā bilancē ilgāk nekā pusi no 

to sākotnējā termiņa. 

 Ja šādu riska darījumu minimālais 

paturēšanas laiks iniciatora bilancē 

(MRBS) ir īsāks nekā puse no to 

sākotnējā termiņa, tad obligātais riska 

paturēšanas procentuālais īpatsvars tiks 
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aprēķināts šādi: 

 riska paturēšanas procentuālais īpatsvars 

= 25 % – 2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērķis ir a) palielināt pašu līdzekļu ieguldījumus un b) stimulēt to aizdevumu 

vērtspapīrošanu, kuri jau ir izturējuši laika pārbaudi iniciatora bilancē. 

 

Grozījums Nr.  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 5 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 25 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 5 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 20 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

Or. it 
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Grozījums Nr.  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 5 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 20 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  247 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz 5 % 

apmērā šā panta 1. punkta izpratnē ir 

uzskatāma vienīgi: 

2. Par būtiskas neto ekonomiskās 

līdzdalības daļas paturēšanu vismaz tāda 

procentuālā īpatsvara apmērā, kas 

noteikts saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir 

uzskatāma vienīgi: 

Or. en 

Pamatojums 

Visos attiecīgajos gadījumos „5 %” būtu jāaizstāj ar „tāda procentuālā īpatsvara apmērā, 

kas noteikts saskaņā ar šā panta 1. punktu”. 

 

Grozījums Nr.  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 25 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  249 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā riska darījuma paturēšana vismaz 

20 % apmērā no tā nominālvērtības; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 20 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  251 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz tāda 

procentuālā īpatsvara apmērā no tā 

nominālvērtības, kas noteikts saskaņā ar 

šā panta 1. punktu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības; 

a) katra ieguldītājiem pārdotā vai 

nodotā laidiena paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no tā nominālvērtības, jo šī prasība 

ir spēkā kopš tās pirmās ieviešanas 

KRP II; 

Or. en 

Pamatojums 

Riska paturēšana 5 % apmērā ES ir vispārpieņemta prakse, un šā rādītāja palielināšana 

traucētu īstenot nodomu atdzīvināt vērtspapīrošanas tirgu. 

 

Grozījums Nr.  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz 5 % 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz 20 % 
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apmērā no katra vērtspapīrotā riska 

darījuma nominālvērtības; 

apmērā no katra vērtspapīrotā riska 

darījuma nominālvērtības; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  254 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no katra vērtspapīrotā riska 

darījuma nominālvērtības; 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz 20 % 

apmērā no katra vērtspapīrotā riska 

darījuma nominālvērtības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  255 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz 5 % 

apmērā no katra vērtspapīrotā riska 

darījuma nominālvērtības; 

b) atjaunojamas vērtspapīrošanas vai 

atjaunojamu riska darījumu 

vērtspapīrošanas gadījumā iniciatora 

līdzdalības daļas paturēšana vismaz tādā 

procentuālā īpatsvara apmērā no katra 

vērtspapīrotā riska darījuma 

nominālvērtības, kurš noteikts saskaņā ar 

šā panta 1. punktu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 5 % no vērtspapīroto 

riska darījumu nominālvērtības, 

paturēšana, ja citādi šie nevērtspapīrotie 

riska darījumi būtu tikuši vērtspapīroti 

vērtspapīrošanā, ar nosacījumu, ka 

potenciāli vērtspapīrojamo riska darījumu 

skaits iniciēšanas brīdī ir vismaz 100; 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 25 % no 

vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, paturēšana, ja citādi šie 

nevērtspapīrotie riska darījumi būtu tikuši 

vērtspapīroti vērtspapīrošanā, ar 

nosacījumu, ka potenciāli vērtspapīrojamo 

riska darījumu skaits iniciēšanas brīdī ir 

vismaz 100; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 5 % no vērtspapīroto 

riska darījumu nominālvērtības, 

paturēšana, ja citādi šie nevērtspapīrotie 

riska darījumi būtu tikuši vērtspapīroti 

vērtspapīrošanā, ar nosacījumu, ka 

potenciāli vērtspapīrojamo riska darījumu 

skaits iniciēšanas brīdī ir vismaz 100; 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 20 % no 

vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, paturēšana, ja citādi šie 

nevērtspapīrotie riska darījumi būtu tikuši 

vērtspapīroti vērtspapīrošanā, ar 

nosacījumu, ka potenciāli vērtspapīrojamo 

riska darījumu skaits iniciēšanas brīdī ir 

vismaz 100; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 5 % no vērtspapīroto 

riska darījumu nominālvērtības, 

paturēšana, ja citādi šie nevērtspapīrotie 

riska darījumi būtu tikuši vērtspapīroti 

vērtspapīrošanā, ar nosacījumu, ka 

potenciāli vērtspapīrojamo riska darījumu 

skaits iniciēšanas brīdī ir vismaz 100; 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 20 % no 

vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, paturēšana, ja citādi šie 

nevērtspapīrotie riska darījumi būtu tikuši 

vērtspapīroti vērtspapīrošanā, ar 

nosacījumu, ka potenciāli vērtspapīrojamo 

riska darījumu skaits iniciēšanas brīdī ir 

vismaz 100; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  259 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nejauši izvēlētu riska darījumu, kas 

ir ekvivalenti vismaz 5 % no vērtspapīroto 

riska darījumu nominālvērtības, 

paturēšana, ja citādi šie nevērtspapīrotie 

riska darījumi būtu tikuši vērtspapīroti 

vērtspapīrošanā, ar nosacījumu, ka 

potenciāli vērtspapīrojamo riska darījumu 

skaits iniciēšanas brīdī ir vismaz 100; 

c) tādu nejauši izvēlētu riska darījumu 

paturēšana, kas ir ekvivalenti vismaz 

saskaņā ar šā panta 1. punktu 

noteiktajam procentuālajam īpatsvaram 
no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, ja citādi šie 

nevērtspapīrotie riska darījumi būtu tikuši 

vērtspapīroti vērtspapīrošanā, ar 

nosacījumu, ka potenciāli vērtspapīrojamo 

riska darījumu skaits iniciēšanas brīdī ir 

vismaz 100; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir 

mazāka par 5 % no vērtspapīroto riska 

darījumu nominālvērtības, vajadzības 

gadījumā arī tādu laidienu paturēšana, 

kuriem ir tāds pats vai problemātiskāks 

riska profils nekā ieguldītājiem 

nodotajiem vai pārdotajiem laidieniem un 

kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti 

vismaz 5 % no vērtspapīroto riska 

darījumu nominālvērtības; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par 5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī 

tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par 25 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī 

tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

25 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  262 

Jakob von Weizsäcker 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par 5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī 

tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par 20 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī 

tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par 5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, vajadzības gadījumā arī 

tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

d) pirmās kārtas zaudējumu laidiena 

paturēšana un, ja šāda paturēšana ir mazāka 

par tādu procentuālo īpatsvaru no 

vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības, kas noteikts saskaņā ar 

šā panta 1. punktu, vajadzības gadījumā 

arī tādu laidienu paturēšana, kuriem ir tāds 

pats vai problemātiskāks riska profils nekā 

ieguldītājiem nodotajiem vai pārdotajiem 

laidieniem un kuru termiņš neiestājas pirms 

ieguldītājiem nodoto vai pārdoto laidienu 

termiņa, tā ka kopumā tiek paturēti vismaz 

5 % no vērtspapīroto riska darījumu 

nominālvērtības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  264 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 5 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā 

riska darījuma. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Svītrojums atbilst aizliegumam veikt atkārtotu vērtspapīrošanu. 

 

Grozījums Nr.  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 5 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 25 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 5 % apmērā 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 20 % apmērā 
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no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 5 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

e) pirmās kārtas zaudējumu riska 

darījumu paturēšana vismaz 20 % apmērā 

no katra vērtspapīrošanā vērtspapīrotā riska 

darījuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) iestādes, kurām saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas 

II sadaļas 2. nodaļas noteikumiem 

attiecinātā riska pakāpe nepārsniedz 

50 %; 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) iestādes, kurām saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas 

II sadaļas 2. nodaļas noteikumiem 

attiecinātā riska pakāpe nepārsniedz 

50 %; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  270 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro 

darījumiem, kas balstīti uz skaidru, 

pārredzamu un pieejamu indeksu, ja 

pamatā esošās atsauces sabiedrības ir 

identiskas sabiedrībām, kas veido biržā 

publiskā apgrozījumā esošo sabiedrību 

akciju indeksu, vai ja tās ir citi biržā 

tirgoti vērtspapīri, kuri nav 

vērtspapīrošanas pozīcijas. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro 

darījumiem, kas balstīti uz skaidru, 

pārredzamu un pieejamu indeksu, ja 

pamatā esošās atsauces sabiedrības ir 

identiskas sabiedrībām, kas veido biržā 

publiskā apgrozījumā esošo sabiedrību 

svītrots 
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akciju indeksu, vai ja tās ir citi biržā 

tirgoti vērtspapīri, kuri nav 

vērtspapīrošanas pozīcijas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Eiropas Banku iestāde (EBI) ciešā 

sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu 

iestādi (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas 

un arodpensiju iestādi (EAAPI) izstrādā 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai 

konkretizētu un precizētu riska paturēšanas 

prasības, it īpaši attiecībā uz šādiem 

aspektiem: 

6. Eiropas Centrālā banka (ECB) 

nodrošina, kā arī pārbauda, ka Eiropas 

Banku iestāde (EBI) ciešā sadarbībā ar 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 

un Eiropas Apdrošināšanas un arodpensiju 

iestādi (EAAPI) izstrādā regulatīvo 

tehnisko standartu projektu, lai 

konkretizētu un precizētu riska paturēšanas 

prasības, it īpaši attiecībā uz šādiem 

aspektiem: 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  273 

Paul Tang 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Eiropas Banku iestāde (EBI) ciešā 

sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu 

iestādi (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas 

un arodpensiju iestādi (EAAPI) izstrādā 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai 

konkretizētu un precizētu riska paturēšanas 

prasības, it īpaši attiecībā uz šādiem 

aspektiem: 

6. Eiropas Banku iestāde (EBI) ciešā 

sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu 

iestādi (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas 

un arodpensiju iestādi (EAAPI) izstrādā 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai 

grozītu riska paturēšanas līmeni 

gadījumos, kad Eiropas Sistēmisko risku 

kolēģija (ESRK) ierosina novirzīties no 

šajā pantā noteiktā 20 % līmeņa, un lai 

konkretizētu un precizētu riska paturēšanas 
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prasības, it īpaši attiecībā uz šādiem 

aspektiem: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  274 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) mērījumi par 1. punktā minēto 

paturēšanas pakāpi; 

b) mērījumi par 1. punktā minēto 

paturēšanas pakāpi un MRBS; 

Or. en 

Pamatojums 

Sk. Zaļo ierosināto 4. panta 1. punkta grozījumu. 

 

Grozījums Nr.  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 6. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 

pirmajā daļā minētos regulatīvos 

tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu. 

svītrots 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Regulas priekšlikums 
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4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 1. Neatkarīgs un pilnvarots 

pārvaldnieks pārvalda SSPE ieguldītāju 

interesēs. 

 2. Pieteikumu SSPE pārvaldnieka 

darbības atļaujas saņemšanai iesniedz 

kompetentajai iestādei, kas pārbauda: 

 a) pārvaldnieka neatkarību no 

sponsora un iniciatora vai arī darba 

organizācijas efektivitāti nolūkā ierobežot 

interešu konfliktus; 

 b) pārvaldnieka kompetenci veikt 

3. punktā izklāstītos pienākumus. 

 3. Šā panta 1. punktā minētais 

pārvaldnieks ir atbildīgs par 

 a) aktīvu piemērotības un kvalitātes 

kontrolēšanu visā vērtspapīrošanas 

darījuma laikā; 

 b) pamatā esošo riska darījumu 

izlases pārbaudīšanu saskaņā ar 10. panta 

2. punkta prasībām; 

 c) aktīvu radīto naudas plūsmu un 

ieguldījumu maksājumu secības pastāvīgu 

pārbaudīšanu; 

 d) interešu konfliktu novēršanu vai 

arī par ziņošanu par šādiem konfliktiem 

ieguldītāju interesēs; 

 e) risku, tostarp darbības risku, 

pārvaldību; 

 f) to, lai gadījumā, ja 

vērtspapīrošanas darījums ir atzīts par 

VPS, tiktu nodrošināts, ka šis 

vērtspapīrošanas darījums atbilst visām 

šīs nodaļas 1. vai 2. iedaļas prasībām. 

 4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 

standartu projektus, lai noteiktu SPPE 

vadītāja pienākumus. EVTI iesniedz šos 

regulatīvo tehnisko standartu projektus 

Komisijai sešus mēnešus pēc šīs regulas 
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stāšanās spēkā. 

 Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–

14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 

minētos regulatīvos tehniskos standartus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  277 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pārredzamības prasības iniciatoriem, 

sponsoriem un SSPE 

Pārredzamības prasības iniciatoriem, 

sponsoriem, SSPE un ieguldītājiem 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  278 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm dara 

pieejamu vismaz šādu informāciju: 

1. Lai apkopotu reāllaika 

informāciju par VPS vērtspapīrošanas 

darījumiem un sekmētu tās plūsmu, lai 

samazinātu riska pārdevēju un riska 

pircēju rīcībā esošās informācijas 

asimetriju, lai uzlabotu vispārējo tirgus 

pārredzamību un atbalstītu tirgus 

disciplīnas kultūras veidošanos, tiks 

izveidota datu krātuve. Šī datu krātuve 

būs pazīstama ar nosaukumu „Eiropas 

Vērtspapīrošanas datu krātuve”(ESDR). 

Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuve 

pildīs iepriekš minētās funkcijas kā 

atsevišķa, neitrāla bezpeļņas sabiedrība. 

Komisija Eiropas Vērtspapīrošanas datu 



 

PE587.495v01-00 112/140 AM\1101631LV.doc 

LV 

krātuvi izveido šīs regulas piemērošanas 

dienā un pēc konsultēšanās ar VPS 

vērtspapīrošanā iesaistīto iniciatoru, 

ieguldītāju un uzraudzības iestāžu 

pārstāvjiem (ESDR „veidotāji”). Eiropas 

Vērtspapīrošanas datu krātuves juridiskā 

struktūra un pārvaldība ir tāda pati kā 

Vispasaules Juridiskās personas 

identifikatoru fondam. ESDR publikācijas 

ievieš pēc iespējas drīzāk pēc to 

publicēšanas. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm nosūta 

visus tiesību aktos paredzētos 

paziņojumus, izmantojot saziņas kanālus, 

ko izveidos ESDR. Šis pienākums ir spēkā 

līdz brīdim, kad visi ieguldītāji ir 

saņēmuši savu ieguldījumu atmaksu, un 

ietver šādus aspektus: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  279 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm dara 

pieejamu vismaz šādu informāciju: 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors vai SSPE saskaņā ar 

2. punktu nodrošina, ka: 

 a) publiskās vērtspapīrošanas 

gadījumā publiski pieejamu dara vismaz 

1. punkta a) apakšpunktā minēto 

informāciju; 

 b) privātās vērtspapīrošanas 

gadījumā ieguldītājiem un pēc attiecīga 

pieprasījuma arī šīs regulas 15. pantā 
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minētajām valsts kompetentajām iestādēm 

dara pieejamu vismaz 1. punkta 

b) apakšpunktā minēto informāciju. 

Or. en 

Pamatojums 

Privātās vērtspapīrošanas gadījumā nav nepieciešamas tāda līmeņa sīki izstrādātas prasības 

attiecībā uz informācijas atklāšanu ieguldītājiem kā publiskās vērtspapīrošanas gadījumā. 

Privāta darījuma būtība ir tāda, ka emitentiem un ieguldītājiem par informācijas atklāšanu 

būtu jāvienojas pašiem savā starpā. Sīki izstrādāti norādījumi būs spēcīgs demotivējošs 

elements, kas tirgus dalībniekus atturēs no iesaistīšanās privātos darījumos. 

 

Grozījums Nr.  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm dara 

pieejamu vismaz šādu informāciju: 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm dara 

pieejamu vismaz šādu informāciju: 

 ABKV gadījumā a) apakšpunktā, 

c) apakšpunkta ii) punktā un 

e) apakšpunkta i) punktā norādīto 

informāciju apkopotā veidā dara 

pieejamu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem. 

 Pilnīgi atbalstītas ABKV programmas 

gadījumā (2. panta 21. punkta izpratnē) 

ieguldītājiem neatklāj nekādus darījuma 

dokumentus. 

Or. en 

Pamatojums 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 
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case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Grozījums Nr.  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE saskaņā ar 

2. punktu vērtspapīrošanas pozīciju 

turētājiem un šīs regulas 15. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm dara 

pieejamu vismaz šādu informāciju: 

1. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators un sponsors saskaņā ar 2. punktu 

vērtspapīrošanas pozīciju turētājiem un šīs 

regulas 15. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm dara pieejamu 

vismaz šādu informāciju: 

Or. en 

Pamatojums 

SSPE pienākumi parasti aprobežojas ar aktīvu radītās naudas plūsmas nodošanu kapitāla un 

parādu turētājiem. Tām nav nekādas ietekmes uz vērtspapīrošanas darījuma noslēgšanu vai 

pārvaldību, kā arī nav nekādas ietekmes uz pamatā esošo aktīvu darbības rezultātiem vai 

neatkarīgu informāciju par tiem. 

 

Grozījums Nr.  282 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informāciju par vērtspapīrošanas 

pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 

ceturksnī) vai attiecībā uz ABKV – 

a) informāciju par vērtspapīrošanas 

pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 
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informāciju par pamatā esošajiem 

debitoru parādiem vai no kredītiem 

izrietošām prasījuma tiesībām (reizi 

mēnesī); 

ceturksnī); 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informāciju par vērtspapīrošanas 

pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 

ceturksnī) vai attiecībā uz ABKV – 

informāciju par pamatā esošajiem debitoru 

parādiem vai no kredītiem izrietošām 

prasījuma tiesībām (reizi mēnesī); 

a) informāciju par vērtspapīrošanas 

pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 

ceturksnī) vai attiecībā uz ABKV —

informācijas kopsavilkumu par pamatā 

esošajiem debitoru parādiem vai no 

kredītiem izrietošām prasījuma tiesībām 

(reizi mēnesī). 

 Informācijas kopsavilkums par pamatā 

esošajiem debitoru parādiem vai no 

kredītiem izrietošām prasījuma tiesībām 

ietver vispārīgu informāciju programmu 

līmenī par riska darījumu veidiem, kas 

nodoti ABKV emisijas sabiedrībām, un 

citu informāciju par katru riska darījumu 

kategoriju. Tas neietver informāciju par 

atsevišķiem riska darījumiem. 

 Iniciators, sponsors vai SSPE, ja vēlas, 

var sniegt arī papildu informāciju, kas ir 

plašāka nekā šajā pantā noteiktās 

prasības, tostarp arī ABKV gadījumā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  284 

Jonás Fernández 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) vērtspapīrošanas iniciators, 

sponsors un SSPE saskaņā ar 2. punktu 

EVTI dara pieejamu 1. punkta a)–

h) apakšpunktā norādīto informāciju. 

Turklāt viņi visu veidu ieguldītājiem 

nodod visu citu informāciju, kas 

nepieciešama pamatā esošo riska 

darījumu kapitāla prasību (KIRB) 

aprēķināšanai. Minētās informācijas 

nodošana notiek vienlaikus ar tās 

nodošanu vērtspapīrošanas pozīcijas 

turētājiem un 15. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm. 

 EVTI 1. punkta a) apakšpunktā norādīto 

informāciju par pamatā esošajiem 

aizdevumiem anonīmi publicē tam 

paredzētā tīmekļa vietnē, ņemot vērā 

atšķirības starp privātajiem un 

publiskajiem darījumiem, datu 

aizsardzības noteikumus un leģitīmā 

privātuma un komercnoslēpuma 

apsvērumus. Minētā konkrētajam mērķim 

paredzētā tīmekļa vietne ir pazīstama kā 

Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuve. 

Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuves 

izveides un uzturēšanas izmaksas EVTI 

liek segt vērtspapīrošanas iniciatoram, 

sponsoram un SSPE. 

 EVTI šo pienākumu var deleģēt trešai 

personai ar nosacījumu, ka attiecīgā trešā 

persona ievēro piemērojamos aizsardzības 

pasākumus attiecībā uz datu 

īpašumtiesībām, piekļuvi informācijai un 

iepirkuma noteikumiem. 

 Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuve 

periodiski publicē nozares līmenī 

apkopotus datus par līdzdalības tirgū 

līmeni, riska nodošanu starp finanšu 

iestādēm, tostarp pārrobežu nodošanu, un 

jebkurām citām norisēm, ko var uzskatīt 

par tādām, kuras rada sistēmisku risku. 

 Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuvi 

izveido līdz [gads pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā] sadarbībā ar kompetentajām 
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iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 

15. pantu, un pēc apspriešanās ar nozares 

pārstāvjiem. 

 Jebkādu saskaņā ar šo punktu veicamu 

personas datu apmaiņu vai nosūtīšanu 

veic atbilstoši noteikumiem par personas 

datu nosūtīšanu, kuri paredzēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

2016/679 (Datu aizsardzības regulā). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  285 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) Vērtspapīrošanas iniciators, 

sponsors un SSPE saskaņā ar 2. punktu 

vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem un 

15. pantā minētajām kompetentajām 

iestādēm dara pieejamu 1. punkta a)– 

h) apakšpunktā norādīto informāciju, 

izmantojot Eiropas Vērtspapīrošanas datu 

krātuves šim nolūkam nodrošināto 

saziņas sistēmu. 

 Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuve 

informāciju, kas plūst caur tās saziņas 

sistēmu, izmanto tam, lai vāktu un 

periodiski publicētu nozares līmenī 

apkopotus datus par līdzdalības tirgū 

līmeni, riska nodošanu starp finanšu 

iestādēm, tostarp pārrobežu nodošanu, un 

visus citus datus, ko Eiropas 

Vērtspapīrošanas datu krātuves pārvaldes 

struktūra varētu uzskatīt par tādiem, kas 

var palīdzēt sasniegt ESDR mērķus, kas 

definēti pantā. ESDR nodrošinās arī 

kontrolētu piekļuvi informācijai par 

pamatā esošajiem aizdevumiem, kas 

norādīti 1. punkta a) apakšpunktā. Tas 

tiks darīts, izmantojot iepriekš 

apstiprinātus publikāciju formātus un 
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procedūras nolūkā ņemt vērā atšķirības 

starp privātajiem un publiskajiem 

darījumiem, datu aizsardzības noteikumus 

un leģitīmā privātuma un 

komercnoslēpuma apsvērumus. ESDR 

savas izveides un uzturēšanas izmaksas 

pēc bezpeļņas principa liek segt 

vērtspapīrošanas iniciatoram, sponsoram 

un SSPE. ESDR ievēro piemērojamos 

aizsardzības pasākumus attiecībā uz datu 

īpašumtiesībām, piekļuvi informācijai un 

iepirkuma noteikumiem. 

 ESDR pārvaldība tiks īstenota pēc 

Vispasaules Juridiskās personas 

identifikatoru fonda (GLEIF) pārvaldības 

modeļa. 

 ESDR izveido šīs regulas piemērošanas 

dienā sadarbībā ar kompetentajām 

iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 

15. pantu. 

 Jebkādu saskaņā ar šo punktu veicamu 

personas datu apmaiņu vai nosūtīšanu 

veic atbilstoši noteikumiem par personas 

datu nosūtīšanu, kuri paredzēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

2016/679 (Datu aizsardzības regulā)1a. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  286 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – via punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 via) informācija par kredītspējas 

vērtēšanas procedūru, kas 

vērtspapīrošanā izmantota attiecībā uz 

pamatā esošajiem aktīviem nolūkā 

noteikt, vai iniciators, ja tas ir 

kredītiestāde, izmanto standartizēto IRB 

vai AIRB pieeju kredīta kapitāla prasību 

aprēķināšanai un iniciatora parakstīto, 
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ienākumus nenesošo aizdevumu 

vēsturiskās attīstības novērtēšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  287 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) detalizēta informācija par riska 

darījuma raksturlielumiem, naudas 

plūsmām, kredītkvalitātes uzlabojumiem 

un likviditātes atbalsta iezīmēm, 

ii) detalizēta informācija par riska 

darījuma raksturlielumiem, naudas 

plūsmām, zaudējumu apjomu, 

kredītkvalitātes uzlabojumiem un 

likviditātes atbalsta iezīmēm, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  288 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) ceturkšņa pārskati ieguldītājiem vai 

– attiecībā uz ABKV – ikmēneša pārskati 

ieguldītājiem, kas ietver šādu informāciju: 

e) ceturkšņa pārskati ieguldītājiem, 

kas ietver šādu informāciju: 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) visi būtiski nozīmīgie dati par 

kredītkvalitāti un pamatā esošo riska 

darījumu rezultātiem, 

i) visi būtiski nozīmīgie dati par 

kredītkvalitāti un pamatā esošo riska 

darījumu rezultātiem. ABKV gadījumā šie 

dati var būt vispārīgi dati, kas sadalīti pa 

aktīvu kategorijām, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) dati par pamatā esošo riska 

darījumu un vērtspapīrošanas saistību, 

izņemot ABKV, radīto naudas plūsmu un 

informācija par tādu izraisītājnotikumu 

iestāšanos, kuri izraisa izmaiņas 

maksājumu prioritātē vai darījuma partneru 

maiņu, 

ii) dati par pamatā esošo riska 

darījumu un vērtspapīrošanas saistību 

radīto naudas plūsmu un informācija par 

tādu izraisītājnotikumu iestāšanos, kuri 

izraisa izmaiņas maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru maiņu, 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  291 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) informāciju par risku, kas paturēts 

saskaņā ar 4. pantu, un par informāciju, 

kas pieprasīta saskaņā ar 3. punktu; 

iii) informāciju par paturēto risku, 

tostarp par to, kas un kādā veidā to ir 

paturējis, saskaņā ar: 

 – 4. pantu attiecībā uz 

vērtspapīrošanas darījumiem, kuros 

vērtspapīri emitēti šīs regulas spēkā 

stāšanās dienā vai pēc tās, vai arī attiecībā 
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uz vērtspapīrošanas darījumu, kuram šī 

regula ir piemērojama saskaņā ar 

28. panta 4.a punktu; 

 – visām saskaņā ar 28. panta 

4.b punktu piemērojamām prasībām 

attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, 

kuros vērtspapīri emitēti pirms šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atbilst vispārējam nolūkam nodrošināt atbilstošu attieksmi pret vēsturiskajiem 

darījumiem pārejas nosacījumos attiecībā uz riska paturēšanu. 

 

Grozījums Nr.  292 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iiia punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iiia) informāciju par ieguldītājiem 

vērtspapīrošanā un par galīgo labuma 

guvēju, tostarp par to reģistrācijas valsti 

un darbības nozari, veiktā ieguldījuma 

apmēru un to, uz kuru vērtspapīrošanas 

laidienu tas attiecas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – v punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informāciju, kas minēta šā punkta a) un 

e) apakšpunktā, ik ceturksni sniedz vienā 

Informāciju, kas minēta šā punkta a) un 

e) apakšpunktā, ik ceturksni sniedz vienā 
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un tajā pašā dienā ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu 

maksājums. Attiecībā uz ABKV 

vērtspapīrošanas darījumiem informāciju, 

kas minēta a) un e) apakšpunktā, ik 

mēnesi sniedz vienā un tajā pašā dienā ne 

vēlāk kā vienu mēnesi pēc dienas, kad 

jāveic procentu maksājums. 

un tajā pašā dienā ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc dienas, kad jāveic procentu 

maksājums. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  294 

Michael Theurer 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – v punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informāciju, kas minēta šā punkta f) un 

g) apakšpunktā, sniedz nekavējoties. 

Informāciju, kas minēta šā punkta f) un 

g) apakšpunktā, sniedz nekavējoties. 

 Nodrošinot atbilstību šim punktam, 

vērtspapīrošanas iniciators, sponsors un 

SSPE nodrošina atbilstību valsts un 

Savienības tiesību aktiem, ar kuriem 

reglamentē informācijas 

konfidencialitātes aizsardzību un 

personas datu apstrādi, lai izvairītos no 

iespējamiem minēto tiesību aktu 

pārkāpumiem, kā arī konfidencialitātes 

prasību pārkāpumiem saistībā ar 

informāciju par klientu, sākotnējo 

aizdevēju vai debitoru, ja vien šāda 

konfidenciāla informācija nav 

anonimizēta vai apkopota. Proti, attiecībā 

uz b) apakšpunktā minēto informāciju 

iniciators, sponsors un SSPE var sniegt 

attiecīgās dokumentācijas kopsavilkumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir jāprecizē tas, ka bankām ir jāievēro valstu un ES tiesību akti, kas reglamentē informācijas 

avotu konfidencialitātes un personas datu aizsardzību. Turklāt klientu, sākotnējo aizdevēju 

vai debitoru konfidenciālos datus drīkst atklāt tikai anonimizētā un apkopotā veidā. 
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Grozījums Nr.  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – v punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Iniciatoriem un sponsoriem šā panta 

nosacījumi ir jāievēro tādā mērā, kā to 

atļauj attiecīgie valstu un Savienības 

tiesību akti, ar kuriem reglamentē 

personas datu apstrādi un informācijas 

konfidencialitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir skaidri jānorāda, ka, lai izpildītu šajā regulā paredzētās pārredzamības prasības, 

iniciatoriem un sponsoriem nav jāievēro stingrāki standarti, kā noteikts attiecīgajos datu 

aizsardzības tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  296 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Publiskās vērtspapīrošanas 

gadījumā publiski pieejamu dara šādu 

informāciju: 

 a) informāciju par vērtspapīrošanas 

pamatā esošajiem riska darījumiem (reizi 

ceturksnī); 

 b) attiecīgos apstākļos turpmāk 

norādītos dokumentus, tostarp sīku 

aprakstu par vērtspapīrošanas 

maksājumu prioritāti: 

 i) galīgā piedāvājuma dokumentu vai 
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prospektu kopā ar darījuma noslēgšanas 

dokumentiem, izņemot juridiskos 

atzinumus, 

 ii) attiecībā uz tradicionālo 

vērtspapīrošanu — aktīvu pirkuma 

līgumu, cesijas, pārjaunojuma vai 

nodošanas līgumu un attiecīgu uzticības 

pilnvarojuma apliecinājumu, 

 iii) atvasinātos instrumentus un 

galvojuma līgumus, kā arī attiecīgos 

dokumentus par nodrošinājuma 

sniegšanas kārtību, ja vērtspapīrotie riska 

darījumi paliek iniciatora bilancē, 

 iv) apkalpošanas, rezerves 

apkalpošanas, pārvaldības un naudas 

līdzekļu pārvaldības līgumus, 

 v) uzticības pilnvarojuma (trasta) 

aktu, nodrošinājuma aktu, pārstāvības 

līgumu, bankas konta izmantošanas 

līgumu, galvota ieguldījuma līgumu, 

iekļautos noteikumus vai uzticības 

pilnvarojuma (trasta) paraugregulējumu, 

vai definīciju parauglīgumu, vai citu 

līdzvērtīgu juridisku dokumentāciju, 

 vi) attiecīgos kreditoru sadarbības 

līgumus, atvasināto instrumentu 

dokumentāciju, līgumus par 

subordinētajiem aizdevumiem, līgumus 

par aizdevumu darbības sākšanai un 

likviditātes nodrošināšanas līgumus, 

 vii) visus citus apliecinošos 

dokumentus, kas ir būtiski darījuma 

izprašanai; 

 c) ja prospekts nav sagatavots 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2003/71/EK[1], 

darījuma kopsavilkumu vai pārskatu par 

vērtspapīrošanas galvenajām iezīmēm, 

tostarp (vajadzības gadījumā): 

 i) ziņas par darījuma struktūru, 

 ii) sīku informāciju par riska 

darījuma raksturlielumiem, naudas 

plūsmām, kredītkvalitātes uzlabojumiem 

un likviditātes atbalsta iezīmēm, 
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 iii) sīku informāciju par 

vērtspapīrošanas pozīcijas turētāju 

balsstiesībām un to attiecībām ar citiem 

nodrošinātajiem kreditoriem, 

 iv) sarakstu ar visiem 

izraisītājnotikumiem un notikumiem, kas 

minēti dokumentos, kuri iesniegti saskaņā 

ar b) apakšpunktu un kuriem varētu būt 

būtiska ietekme uz vērtspapīrošanas 

instrumenta rezultātiem, 

 v) struktūru diagrammas, kurās 

sniegts pārskats par darījumiem, naudas 

plūsmām un īpašumtiesību struktūru; 

 d) attiecībā uz VPS 

vērtspapīrošanu — VPS paziņojumu, kas 

minēts šīs regulas 14. panta 1. punktā; 

 e) ceturkšņa pārskatus ieguldītājiem, 

kuros iekļauti šādi dati: 

 i) visi būtiski nozīmīgie dati par 

kredītkvalitāti un pamatā esošo riska 

darījumu rezultātiem, 

 ii) dati par pamatā esošo riska 

darījumu un vērtspapīrošanas saistību 

radīto naudas plūsmu un informācija par 

tādu izraisītājnotikumu iestāšanos, kuri 

izraisa izmaiņas maksājumu prioritātē vai 

darījuma partneru maiņu, 

 iii) informācija par risku, kas paturēts 

saskaņā ar 4. pantu, un informācija, kas 

pieprasīta saskaņā ar 3. punktu; 

 f) vajadzības gadījumā — 

informāciju saskaņā ar 17. pantu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

Nr. 596/2014[2] par iekšējās informācijas 

ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus 

manipulācijām; 

 g) ja f) apakšpunktu nepiemēro, 

jebkādu nozīmīgu gadījumu, piemēram: 

 i) tādu pienākumu būtisku neizpildi, 

kuri minēti dokumentos, kas iesniegti 

saskaņā ar b) apakšpunktu, kā arī šajā 

saistībā piemēroto tiesību aizsardzības 

līdzekli, atbrīvojumu no saistībām vai 

piekrišanu, 
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 ii) izmaiņas strukturālajās iezīmēs, 

kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas 

rezultātus, 

 iii) ievērojamas izmaiņas 

vērtspapīrošanas vai tās pamatā esošo 

riska darījumu riska raksturlielumos, 

 iv) attiecībā uz VPS vērtspapīrošanu 

— ja vērtspapīrošana vairs neatbilst VPS 

prasībām vai ja kompetentās iestādes ir 

veikušas korektīvas vai administratīvas 

darbības, 

 v) būtiskus darījuma dokumentācijas 

grozījumus. 

 [1] 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.). 

 [2] 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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Vērtspapīrošanas iniciators, 

sponsors un SSPE nodrošina atbilstību 

šim nosacījumam tikai tādā apmērā, kā to 

paredz valsts un Savienības tiesību akti, ar 
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kuriem reglamentē informācijas 

konfidencialitātes aizsardzību, personas 

datu apstrādi un bankas noslēpuma 

aizsardzības principus, lai izvairītos no 

iespējamiem minēto tiesību aktu 

pārkāpumiem, kā arī konfidencialitātes 

prasību pārkāpumiem saistībā ar 

informāciju par klientu, sākotnējo 

aizdevēju vai debitoru, ja vien šāda 

konfidenciāla informācija nav 

anonimizēta vai apkopota. Proti, attiecībā 

uz b) punktā minēto informāciju 

iniciators, sponsors un SSPE var sniegt 

attiecīgās dokumentācijas kopsavilkumu. 

15. pantā minētajām kompetentajām 

iestādēm ir iespēja lūgt šādu 

konfidenciālu informāciju, lai pildītu ar 

šo regulu noteiktos pienākumus. 

Or. en 

Pamatojums 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Grozījums Nr.  298 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE no sava vidus 

izraugās to, kas izpilda 1. punktā noteiktās 

informācijas sniegšanas prasības. 

Iniciators, sponsors un SSPE nodrošina, ka 

informācija laikus, skaidrā formā un bez 

maksas laikus ir pieejama 

2. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE no sava vidus 

izraugās to, kas izpilda 1. punktā un 

1.a punktā noteiktās informācijas 

sniegšanas prasības. Iniciators, sponsors un 

SSPE nodrošina, ka informācija bez 

maksas, laikus, skaidrā formā tiek nodota 
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vērtspapīrošanas pozīcijas turētājam un 

kompetentajām iestādēm. Sabiedrība, kas 

izraudzīta 1. punktā izklāstīto prasību 

izpildei, šo informāciju dara pieejamu 

tīmekļa vietnē, kas: 

Eiropas Vērtspapīrošanas datu krātuvei 

un kompetentajai iestādei. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators, sponsors un SSPE no sava vidus 

izraugās to, kas izpilda 1. punktā noteiktās 

informācijas sniegšanas prasības. 

Iniciators, sponsors un SSPE nodrošina, ka 

informācija laikus, skaidrā formā un bez 

maksas laikus ir pieejama vērtspapīrošanas 

pozīcijas turētājam un kompetentajām 

iestādēm. Sabiedrība, kas izraudzīta 

1. punktā izklāstīto prasību izpildei, šo 

informāciju dara pieejamu tīmekļa vietnē, 

kas: 

2. Vērtspapīrošanas darījuma 

iniciators un sponsors no sava vidus 

izraugās to, kas izpilda 1. punktā noteiktās 

informācijas sniegšanas prasības. Iniciators 

un sponsors nodrošina, ka informācija 

laikus, skaidrā formā un bez maksas laikus 

ir pieejama vērtspapīrošanas pozīcijas 

turētājam un kompetentajām iestādēm. 

Sabiedrība, kas izraudzīta 1. punktā 

izklāstīto prasību izpildei, šo informāciju 

dara pieejamu tīmekļa vietnē, kas: 

Or. en 

Pamatojums 

SSPE pienākumi parasti aprobežojas ar aktīvu radītās naudas plūsmas nodošanu kapitāla un 

parādu turētājiem. Tām nav nekādas ietekmes uz vērtspapīrošanas darījuma noslēgšanu vai 

pārvaldību, kā arī nav nekādas ietekmes uz pamatā esošo aktīvu darbības rezultātiem vai 

neatkarīgu informāciju par tiem. 

 

Grozījums Nr.  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. EVTI ciešā sadarbībā ar EBI un 

EAAPI izstrādā regulatīvo tehnisko 

standartu projektu, kuros tiek konkretizēta: 

3. Eiropas Centrālā banka (ECB) 

nodrošina, kā arī pārbauda, ka EVTI 

ciešā sadarbībā ar EBI un EAAPI izstrādā 

regulatīvo tehnisko standartu projektu, 

kuros tiek konkretizēta: 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informācija, kas iniciatoram, 

sponsoram un SSPE jāsniedz, lai izpildītu 

1. punkta a) un d) apakšpunktā minētos 

pienākumus, un tās formāts, izmantojot 

standartizētas veidnes; 

a) informācija, ko iniciators, sponsors 

un SSPE sniedz, lai izpildītu 1. punkta 

a) un e) apakšpunktā minētos pienākumus, 

un tās formāts, izmantojot standartizētas 

veidnes, ņemot vērā informācijas 

noderību vērtspapīrošanas pozīcijas 

turētājam, to, vai vērtspapīrošanas 

pozīcija ir īstermiņa, un — ABKV 

darījumu gadījumā — to, vai sponsors to 

pilnīgi atbalsta; 

Or. en 

Pamatojums 

Izstrādājot regulatīvos tehniskos standartus, EVTI, EBI un EAAPI ņem vērā to, cik noderīga 

šī informācija ir vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem, kā arī ABKV darījumu gadījumā 

neatkarīgi no tā, vai tos pilnīgi atbalsta sponsors. 

 

Grozījums Nr.  302 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informācija, kas iniciatoram, 

sponsoram un SSPE jāsniedz, lai izpildītu 

1. punkta a) un d) apakšpunktā minētos 

pienākumus, un tās formāts, izmantojot 

standartizētas veidnes; 

a) informācija, kas iniciatoram, 

sponsoram vai SSPE jāsniedz, lai izpildītu 

1. punkta a) un d) apakšpunktā minētos 

pienākumus, un tās formāts, izmantojot 

standartizētas veidnes; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) informācija, kas iniciatoram, 

sponsoram un SSPE jāsniedz, lai izpildītu 

1. punkta a) un d) apakšpunktā minētos 

pienākumus, un tās formāts, izmantojot 

standartizētas veidnes; 

a) informācija, kas iniciatoram un 

sponsoram jāsniedz, lai izpildītu 1. punkta 

a) un d) apakšpunktā minētos pienākumus, 

un tās formāts, izmantojot standartizētas 

veidnes; 

Or. en 

Pamatojums 

SSPE pienākumi parasti aprobežojas ar aktīvu radītās naudas plūsmas nodošanu kapitāla un 

parādu turētājiem. Tām nav nekādas ietekmes uz vērtspapīrošanas darījuma noslēgšanu vai 

pārvaldību, kā arī nav nekādas ietekmes uz pamatā esošo aktīvu darbības rezultātiem vai 

neatkarīgu informāciju par tiem. 

 

Grozījums Nr.  304 

Neena Gill 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) prasības attiecībā uz 2. punktā 

minēto tīmekļa vietni, kurā informācija 

tiek darīta pieejama vērtspapīrošanas 

b) saziņas pakalpojumu, datu 

apkopošanas un publicēšanas obligātās 

prasības, kas jāievēro Eiropas 
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pozīciju turētājiem, it īpaši attiecībā uz: Vērtspapīrošanas datu krātuvei, kā 

norādīts 1. un 2. punktā, lai atbalstītu 

vērtspapīrošanas pozīciju turētājus, it īpaši 

nolūkā nodrošināt vieglu piekļuvi datiem 

un informācijai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Iniciatori, sponsori un sākotnējie aizdevēji 

attiecībā uz vērtspapīrojamiem riska 

darījumiem piemēro tos pašus kredītu 

piešķiršanas stabilos un skaidri definētos 

kritērijus, ko tie piemēro riska 

darījumiem, kuri nav vērtspapīroti. Šajā 

saistībā piemēro to pašu skaidri noteikto 

procesu kredītu apstiprināšanai un 

attiecīgā gadījumā grozīšanai, 

atjaunošanai un refinansēšanai. Pamatā 

esošie riska darījumi ir iniciēti saskaņā ar 

stabiliem un pārdomātiem kredītu 

piešķiršanas kritērijiem, kā tas paredzēts 

Direktīvas 2013/36/ES 79. pantā. 

3. teikumā minēto prasību var izpildīt, 

izmantojot iekšējo reitingu noteikšanas 

vai vērtēšanas procedūru, ko iniciators 

izmanto nolūkā atbalstīt kredītu 

piešķiršanas procesu un kas tiek regulāri 

apstiprināta. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā ir vispārpieņemta prakse, ka iniciatori izmanto iekšējās reitingu noteikšanas un vērtēšanas 

procedūras, lai mazumtirdzniecības tirgū novērtētu klientu kredītspēju vai līgumu 

kredītkvalitāti. CRR-D 243. panta 2. punkta a) apakšpunktā jau ir noteikta prasība riska 

darījumu vērtspapīrošanā izmantot stabilus un pārdomātus kredītu piešķiršanas kritērijus. Ja 
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vēlamies, lai šie kritēriji būtu spēkā attiecībā uz visiem vērtspapīrošanas darījumiem 

neatkarīgi no to VPS statusa, tad 5.a panta teksts būtu jāsaskaņo ar CRR-D tekstu. Tas 

atvieglotu tiesību aktu interpretēšanu, kā arī palīdzētu mazināt juridisko nenoteiktību. 

 

Grozījums Nr.  306 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Trešo valstu līdzvērtīgums 

 Šīs regulas vajadzībām trešās valstīs 

reģistrētu iniciatoru vai sākotnējo 

aizdevēju pienākums ievērot 3. un 

4. panta noteikumus tiek uzskatīts par 

izpildītu, ja šie iniciatori vai sākotnējie 

aizdevēji ievēro tiesisko regulējumu, kas 

vērtspapīrošanas darījumiem tiek 

piemērots šajā trešā valstī. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai ieguldītājiem arī turpmāk ļautu iesaistīties trešo valstu vērtspapīrošanas darījumos, ir 

jāparedz vispārējs pienākums sniegt informāciju par vērtspapīrošanas darījumu, neparedzot 

īpašu prasību izmantot ES apstiprināto formātu. Institucionālajam ieguldītājam būtu jāveic 

trešo valstu vērtspapīrošanas darījumu novērtējums nolūkā panākt līdzvērtīgu rezultātu 

ieguldītāju aizsardzības standartu ievērošanas ziņā attiecībā gan uz ES, gan trešo valstu 

vērtspapīrošanas instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  307 

Burkhard Balz 

 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Kredītu piešķiršanas kritēriji 

 1. Iniciatori, sponsori un sākotnējie 

aizdevēji vērtspapīrojamiem riska 

darījumiem piemēro tos pašus kredītu 

piešķiršanas stabilos un skaidri definētos 

kritērijus, ko piemēro riska darījumiem, 

kuri nav vērtspapīroti. Šajā saistībā 

piemēro to pašu skaidri noteikto procesu 

kredītu apstiprināšanai un attiecīgā 

gadījumā grozīšanai, atjaunošanai un 

refinansēšanai. Iniciatoriem, sponsoriem 

un sākotnējiem aizdevējiem ir iedarbīgas 

sistēmas šo kritēriju un procesu 

piemērošanai, lai nodrošinātu to, ka 

kredītu piešķiršanas pamatā ir parādnieka 

kredītspējas rūpīga novērtēšana, pienācīgi 

ņemot vērā faktorus, kas ir būtiski, lai 

pārbaudītu izredzes, ka parādnieks izpildīs 

savus pienākumus saskaņā ar 

kredītlīgumu. 

 2. Ja iniciators savā vārdā pērk 

trešās personas riska darījumus un pēc 

tam veic to vērtspapīrošanu, minētais 

iniciators pārliecinās, ka sabiedrība, kas 

bija tieši vai netieši iesaistīta sākotnējā 

līgumā, kurš radīja saistības vai 

potenciālas saistības, kas bija 

jāvērtspapīro, nodrošina atbilstību 

prasībām saskaņā ar šā panta pirmo 

punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  308 

Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Regulas priekšlikums 

5.b pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b pants 

 Kritēriji kredītu piešķiršanai 

 1. Iniciatori, sponsori un sākotnējie 

aizdevēji vērtspapīrojamiem riska 

darījumiem piemēro tos pašus kredītu 

piešķiršanas stabilos un skaidri definētos 

kritērijus, ko piemēro riska darījumiem, 

kuri nav vērtspapīroti. Šajā saistībā 

piemēro to pašu skaidri noteikto procesu 

kredītu apstiprināšanai un attiecīgā 

gadījumā grozīšanai, atjaunošanai un 

refinansēšanai. Iniciatoriem, sponsoriem 

un sākotnējiem aizdevējiem ir iedarbīgas 

sistēmas šo kritēriju un procesu 

piemērošanai, lai nodrošinātu to, ka 

kredītu piešķiršanas pamatā ir parādnieka 

kredītspējas rūpīga novērtēšana, pienācīgi 

ņemot vērā faktorus, kas ir būtiski, lai 

pārbaudītu izredzes, ka parādnieks izpildīs 

savus pienākumus saskaņā ar 

kredītlīgumu. 

 2. Ja iniciators savā vārdā pērk 

trešās personas riska darījumus un pēc 

tam veic to vērtspapīrošanu, minētais 

iniciators pārliecinās, ka sabiedrība, kas 

bija tieši vai netieši iesaistīta sākotnējā 

līgumā, kurš radīja saistības vai 

potenciālas saistības, kas bija 

jāvērtspapīro, nodrošina atbilstību 

prasībām saskaņā ar šā panta pirmo 

punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Uzlabo vērtspapīrošanas un pārraudzības vispārējo kvalitāti. 

 

Grozījums Nr.  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Regulas priekšlikums 
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5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Aizliegums veikt atkārtotu 

vērtspapīrošanu 

 Vērtspapīrošanā izmantotie pamatā esošie 

riska darījumi neietver vērtspapīrošanas 

darījumus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  310 

Pervenche Berès 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

“VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsauces uz šiem noteikumiem, izmanto 

vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI. 

1. Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

„VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsaucas uz šiem noteikumiem, izmanto 

vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI, un ja SSPE 

pilnvarotā uzticības persona: 

 a) ir juridiska persona, kas reģistrēta 

kādā ES dalībvalstī; 

 b) ir neatkarīga no sponsora un 

iniciatora un ir izveidojusi attiecīgu darba 

organizāciju un procedūras, lai 

nodrošinātu interešu konfliktu novēršanu 

un jebkādu sponsora un iniciatora 

nepamatotu ietekmēšanu; 

 c) ir saņēmusi atļauju no 

kompetentas iestādes, kas novērtē to, vai 

pilnvarotā uzticības persona ir pietiekami 

kompetenta, jo īpaši resursu izmantošanas 

un zināšanu jomā, lai varētu veikt 

2. punktā paredzētos pienākumus; 
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 d) ir atbildīga par SPPE pārvaldību 

un veic 2. punktā minētos kontroles 

pasākumus. 

 2. SSPE pilnvarotā uzticības persona 

ieguldītāju uzdevumā veic šādas 

pārbaudes: 

 a) pirms vērtspapīrošanā radīto 

vērtspapīru emisijas neatkarīgi veic riska 

darījumu izlases pārbaudi, tostarp 

pārbaudi par to, vai par pamatā esošajiem 

riska darījumiem sniegtie dati ir precīzi, 

proti, ar ticamības pakāpi 95 %; 

 b) nodrošina aktīvu atbilstības 

kontrolēšanu finanšu instrumenta 

veidošanas laikā un pastāvīgi pēc tam; 

 c) uzrauga pamatā esošo riska 

darījumu kredītkvalitāti un vērtību un 

attiecīgos apstākļos ziņo par 

pasliktināšanos līdz iepriekš noteiktam 

slieksnim vai zemāk par to; 

 d) pastāvīgi pārbauda aktīvu radītās 

naudas plūsmas un ieguldījumu 

maksājumu secību; 

 e) veic visus pamatotos pasākumus, 

lai izvairītos no interešu konfliktiem, un, 

ja nevar no tiem izvairīties, tos konstatē, 

pārvalda un uzrauga un attiecīgā 

gadījumā atklāj informāciju par tiem, lai 

novērstu to nelabvēlīgo ietekmi uz 

ieguldītāju interesēm; 

 f) pārvalda riskus, tostarp darbības 

riskus, ja tie nav īpaši atrunāti finanšu 

instrumenta dokumentācijā (piemēram, 

sabiedrības dalībnieka aizstāšana) vai 

saistīti ar pamatā esošo aktīvu mainīgo 

risku; 

 g) pārbauda, vai vērtspapīrošana 

atbilst visām šīs nodaļas 1. vai 2. iedaļā 

izklāstītajām prasībām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  311 

Sander Loones 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

“VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsauces uz šiem noteikumiem, izmanto 

vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI. 

Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

„VPS” jeb „vienkārša, pārredzama un 

standartizēta” vai apzīmējumu, kas tieši 

vai netieši atsaucas uz šiem noteikumiem, 

var izmantot vienīgi tad, ja: 

 a) vērtspapīrošana atbilst visām šīs 

nodaļas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI, un 

 b) attiecīgā vērtspapīrošana ir 

iekļauta 14. panta 4. punktā minētajā 

sarakstā. 

 Ja a) un b) punktā izklāstītās prasības ir 

izpildītas, vērtspapīrošana ir uzskatāma 

par VPS. 

 Iniciatoram, sponsoram un SSPE, kas 

iesaistīts par VPS uzskatāmā 

vērtspapīrošanā, ir jāveic uzņēmējdarbība 

Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

“VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsauces uz šiem noteikumiem, izmanto 

1. Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

„VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsaucas uz šiem noteikumiem, izmanto 
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vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI. 

vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI, un iepriekš 

minēto prasību izpildi ir pārbaudījusi 

EVTI pilnvarota trešā persona. 

 2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 

standartu projektu, kurā paredz 

nosacījumus, kas jāizpilda trešai personai, 

lai tā varētu saņemt atļauju novērtēt 

atbilstību 7.–10. pantā vai 11.–13. pantā 

noteiktajiem kritērijiem. EVTI iesniedz 

šos regulatīvo tehnisko standartu 

projektus Komisijai 6 mēnešus pēc šīs 

regulas spēkā stāšanās. 

 Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–

14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 

minētos regulatīvos tehniskos standartus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iniciatori, sponsori un SSPE 

vērtspapīrošanas vajadzībām apzīmējumu 

“VPS” vai apzīmējumu, kas tieši vai netieši 

atsauces uz šiem noteikumiem, izmanto 

vienīgi tad, ja vērtspapīrošana atbilst visām 

šīs regulas 1. vai 2. iedaļā izklāstītajām 

prasībām un ja tie saskaņā ar 14. panta 

1. punktu ir informējuši EVTI. 

Iniciatori un sponsori vērtspapīrošanas 

vajadzībām apzīmējumu „VPS” vai 

apzīmējumu, kas tieši vai netieši atsaucas 

uz šiem noteikumiem, izmanto vienīgi tad, 

ja vērtspapīrošana atbilst visām šīs regulas 

1. vai 2. iedaļā izklāstītajām prasībām un ja 

tie saskaņā ar 14. panta 1. punktu ir 

informējuši EVTI. 

Or. en 

Pamatojums 

SSPE pienākumi parasti aprobežojas ar aktīvu radītās naudas plūsmas nodošanu kapitāla un 

parādu turētājiem. Tām nav nekādas ietekmes uz vērtspapīrošanas darījuma noslēgšanu vai 



 

AM\1101631LV.doc 139/140 PE587.495v01-00 

 LV 

pārvaldību, kā arī nav nekādas ietekmes uz pamatā esošo aktīvu darbības rezultātiem vai 

neatkarīgu informāciju par tiem. 

 

Grozījums Nr.  314 

Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pārvaldības sabiedrība, kuru 

pilnvarojusi tās izcelsmes dalībvalsts 

kompetentā iestāde, VPS SSPE labā veic 

šādas funkcijas: 

 a) pārvalda SSPE riskus; 

 b) pārbauda atbilstību VPS 

kritērijiem; 

 c) pārvalda interešu konfliktus; 

 d) veic administratīvās funkcijas: 

juridiskos un SPPE grāmatvedības 

pakalpojumus, klientu pieprasījumus, 

vērtēšanu un cenas noteikšanu, 

reglamentējošo aktu ievērošanas 

uzraudzību, ienākumu sadali (maksājumu 

secību), līgumu izpildi, aktīvu atbilstības 

pārbaudi, lietvedību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  315 

Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Neierobežojot citus vispārēji 

piemērojamus attiecīgās valsts tiesību 

aktu nosacījumus, kompetentās iestādes 

piešķir pārvaldības sabiedrībai darbības 

atļauju vienīgi tad, ja ir izpildīti šādi 
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nosacījumi: 

 a) personām, kas faktiski veic 

pārvaldības sabiedrības darbību, ir 

atbilstīga reputācija un pietiekama 

pieredze; 

 b) atļaujas saņemšanas pieteikumam 

ir pievienota darbības programma, kurā 

norādīta vismaz pārvaldības sabiedrības 

organizatoriskā struktūra; 

 c) pārvaldības sabiedrības galvenais 

birojs un juridiskā adrese ir vienā un tajā 

pašā dalībvalstī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  316 

Sylvie Goulard 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 

standartu projektu, kurā precizē 

pārvaldības sabiedrības pienākumus un 

atļauju piešķiršanas nosacījumus. EVTI 

iesniedz šos regulatīvo tehnisko standartu 

projektus Komisijai [sešus mēnešus pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā]. 

 Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–

14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā 

minētos regulatīvos tehniskos standartus. 

Or. en 

 

 


