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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0615),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0263/2013),

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, 
kurus NTF var izmantot ieguldījuma 
veikšanai, būtu jāierobežo tikai procentu 
likmes risks un valūtas risks, un to bāzes 
instrumentam būtu jābūt tikai procentu 
likmēm, valūtām vai indeksiem, kas 
pārstāv šīs kategorijas. Atvasināto finanšu 
instrumentu izmantošana jebkādiem citiem 
mērķiem vai saistībā ar citiem bāzes 
aktīviem būtu jāaizliedz. Atvasinātie 
finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai kā 
papildinājums fonda stratēģijai, nevis kā 
galvenais rīks fonda mērķu sasniegšanai. Ja 
NTF veic ieguldījumus aktīvos, kas izteikti 

(25) Atvasinātajiem finanšu instrumentiem, 
kurus NTF var izmantot ieguldījuma 
veikšanai, būtu jāierobežo tikai procentu 
likmes risks un valūtas risks, un to bāzes 
instrumentam būtu jābūt tikai procentu 
likmēm, valūtām vai indeksiem, kas 
pārstāv šīs kategorijas. Atvasināto finanšu 
instrumentu izmantošana jebkādiem citiem 
mērķiem vai saistībā ar citiem bāzes 
aktīviem būtu jāaizliedz. Atvasinātie 
finanšu instrumenti būtu jāizmanto tikai kā 
papildinājums fonda stratēģijai, nevis kā 
galvenais rīks fonda mērķu sasniegšanai. Ja 
NTF veic ieguldījumus aktīvos, kas izteikti 
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no fonda valūtas atšķirīgā valūtā, no NTF 
pārvaldītāja tiek sagaidīts, ka tiks pilnībā 
ierobežots valūtas kursa maiņas risks, 
tostarp, izmantojot atvasinātus finanšu 
instrumentus.

no fonda valūtas atšķirīgā valūtā, no NTF 
pārvaldītāja tiek sagaidīts, ka tiks pilnībā 
ierobežots valūtas kursa maiņas risks, 
tostarp, izmantojot atvasinātus finanšu 
instrumentus. NTF vajadzētu būt tiesībām 
ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, 
kurus tirgo regulētā tirgū, kā minēts 
Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, vai 
organizētā vietā, kā definēts [jaunajā 
MiFID]4a.

___________________
4a OV L ...

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) NTF vajadzētu būt tiesībām ieguldīt 
citu NTF daļās vai akcijās, lai novērstu 
risku, ka atbilstošo aktīvu izvēle 
samazinās līdz līmenim, kas nav optimāls 
ieguldītājam.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir svarīgi, lai NTF riska pārvaldību 
neietekmētu īstermiņa lēmumi, ko ietekmē 
iespējamais NTF reitings. Tādēļ ir 
jāaizliedz NTF vai tā pārvaldniekam 

(39) Lai nodrošinātu pienācīgu likviditātes 
pārvaldību, ir vajadzīgs, lai NTF izveido 
saprātīgu politiku un procedūras savu 
ieguldītāju pārzināšanai. Politikai, kas 
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pieprasīt, lai kredītreitingu aģentūra 
piešķir NTF reitingu, tādā veidā 
izvairoties no tā, ka šis ārējais reitings 
tiktu izmantots mārketinga nolūkā. NTF 
vai tā pārvaldniekam būtu arī jāatturas no 
alternatīvu metožu izmantošanas NTF 
reitinga iegūšanai. Ja NTF tiek piešķirts 
ārējs reitings pēc kredītreitingu aģentūras 
pašas iniciatīvas vai pēc tādas trešās 
personas lūguma, kas nav atkarīga no 
NTF vai tā pārvaldnieka un nedarbojas to 
vārdā, NTF pārvaldniekam būtu jāatturas 
no paļaušanās uz kritērijiem, kas būtu 
pievienoti šādam ārējam reitingam. Lai 
nodrošinātu pienācīgu likviditātes 
pārvaldību, ir vajadzīgs, lai NTF izveido 
saprātīgu politiku un procedūras savu 
ieguldītāju pārzināšanai. Politikai, kas 
pārvaldniekam jāievieš, vajadzētu palīdzēt 
saprast NTF ieguldītāju bāzi tiktāl, lai 
varētu paredzēt lielus dzēšanas 
pieprasījumus. Lai izvairītos no tā, ka NTF 
saskaras ar pēkšņiem lieliem dzēšanas 
pieprasījumiem, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš lieliem ieguldītājiem, kas pārstāv 
būtisku NTF aktīvu daļu, kā arī vienam 
ieguldītājam, kura pārstāvētā aktīvu daļa 
pārsniedz tādu aktīvu proporcionālo daļu, 
kuru dzēšanas termiņš ir viena diena. Tādā 
gadījumā NTF būtu jāpalielina tādu savu 
aktīvu daļa, kuru dzēšanas termiņš ir viena 
diena, līdz tā sasniedz minētā ieguldītāja 
daļu. Kad vien iespējams, pārvaldniekam 
būtu jāpārbauda ieguldītāju identitāte, pat 
ja tos pārstāv nominālie konti, portāli vai 
citi netieši pircēji.

pārvaldniekam jāievieš, vajadzētu palīdzēt 
saprast NTF ieguldītāju bāzi tiktāl, lai 
varētu paredzēt lielus dzēšanas 
pieprasījumus. Lai izvairītos no tā, ka NTF 
saskaras ar pēkšņiem lieliem dzēšanas 
pieprasījumiem, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš lieliem ieguldītājiem, kas pārstāv 
būtisku NTF aktīvu daļu, kā arī vienam 
ieguldītājam, kura pārstāvētā aktīvu daļa
pārsniedz tādu aktīvu proporcionālo daļu, 
kuru dzēšanas termiņš ir viena diena. Tādā 
gadījumā NTF būtu jāpalielina tādu savu 
aktīvu daļa, kuru dzēšanas termiņš ir viena 
diena, līdz tā sasniedz minētā ieguldītāja 
daļu. Kad vien iespējams, pārvaldniekam 
būtu jāpārbauda ieguldītāju identitāte, pat 
ja tos pārstāv nominālie konti, portāli vai 
citi netieši pircēji.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)



PE523.111v01-00 8/30 PR\1010062LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Finanšu krīze ir pierādījums tam, 
ka nemainīgas neto aktīvu vērtības (NAV) 
NTF rīcība un raksturs padara tos 
neaizsargātākus pret destabilizējošu 
ieguldītāju aizplūšanu, kas var ātri 
izplatīties starp fondiem, apdraudot 
likviditāti un īstermiņa kredītu 
pieejamību, jo īpaši attiecībā uz bankām. 
Ņemot vērā šos apstākļus, nemainīgas 
NAV NTF nevajadzētu piedāvāt 
individuālajiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai varētu ņemt vērā nemainīgas NAV 
NTF īpatnības, nemainīgas NAV NTF ir 
jāļauj izmantot arī amortizēto izmaksu 
metodi nemainīgās neto aktīvu vērtības 
(NAV) noteikšanai uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību. Neatkarīgi no 
iepriekš minētā, lai pastāvīgi uzraudzītu 
starpību starp nemainīgo NAV uz akciju 
vai ieguldījumu apliecību un NAV uz 
akciju vai ieguldījumu apliecību, 
nemainīgas NAV NTF būtu jāaprēķina arī 
savu aktīvu vērtība, balstoties uz 
novērtēšanas pēc tirgus cenas vai 
novērtēšanas pēc modeļa metodēm.

(43) Lai varētu ņemt vērā nemainīgas NAV 
NTF īpatnības, nemainīgas NAV NTF ir 
jāļauj izmantot arī amortizēto izmaksu 
metodi nemainīgās neto aktīvu vērtības 
(NAV) noteikšanai uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību.

Amortizētā izmaksu uzskaite būtu 
jāpiemēro tikai tad, ja tiek uzskatīts, ka tā 
ļauj pienācīgi noteikt instrumenta cenas 
tuvinājumu.
Tā kā kļūdaina novērtējuma risks 
palielinās līdz ar bāzes aktīvu ilgāku 
termiņu, amortizācijas izmantošanai būtu 
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jāaprobežojas ar instrumentiem, kuriem ir 
zems atlikušais termiņš un kuriem nav 
īpašs jutīgums attiecībā uz tirgus 
faktoriem. Parasti par maksimālo būtu 
uzskatāms 90 dienu atlikušais termiņš.
Būtu jāievieš būtiskuma robežvērtības un 
eskalācijas procedūras, lai nodrošinātu 
tūlītēju koriģējošo pasākumu veikšanu, ja 
amortizētās izmaksas vairs nenodrošina 
instrumentu cenas uzticamu tuvinājumu: 
kopējā portfeļa līmenī 10 bāzes punktu 
robežvērtības parasti varētu uzskatīt par 
piemērotām.
Neatkarīgi no iepriekš minētā, lai pastāvīgi 
uzraudzītu starpību starp nemainīgo NAV 
uz akciju vai ieguldījumu apliecību un 
NAV uz akciju vai ieguldījumu apliecību, 
nemainīgas NAV NTF būtu jāaprēķina arī 
savu aktīvu vērtība, balstoties uz 
novērtēšanas pēc tirgus cenas vai 
novērtēšanas pēc modeļa metodēm.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai varētu absorbēt ikdienas izmaiņas 
nemainīgas NAV NTF aktīvu vērtībā un 
ļautu tam piedāvāt nemainīgu NAV uz 
akciju vai ieguldījumu apliecību, 
nemainīgas NAV NTF visu laiku vajadzētu 
būt NAV rezervei vismaz 3 % apmērā no 
tā aktīviem. NAV rezervei būtu jākalpo kā 
absorbējošam mehānismam nemainīgas 
NAV saglabāšanai. Visas starpības starp 
nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu 
apliecību un NAV uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību būtu jāizlīdzina, 
izmantojot NAV rezervi. Saspringtā tirgus 
situācijā, kad starpības var strauji 

(45) Lai varētu absorbēt ikdienas izmaiņas 
nemainīgas NAV NTF aktīvu vērtībā un 
ļautu tam piedāvāt nemainīgu NAV uz 
akciju vai ieguldījumu apliecību, 
nemainīgas NAV NTF visu laiku vajadzētu 
būt NAV rezervei vismaz 3 % apmērā no 
tā aktīviem. NAV rezervei būtu jākalpo kā 
absorbējošam mehānismam nemainīgas 
NAV saglabāšanai. Visas starpības starp 
nemainīgo NAV uz akciju vai ieguldījumu 
apliecību un NAV uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību būtu jāizlīdzina, 
izmantojot NAV rezervi. Saspringtā tirgus 
situācijā, kad starpības var strauji 
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palielināties, procedūrai būtu jānodrošina, 
ka tiek iesaistīta visa pārvaldes ķēde. Šai 
eskalācijas procedūrai būtu jāļauj 
augstākajai vadībai veikt ātras koriģējošas 
darbības.

palielināties, procedūrai būtu jānodrošina, 
ka tiek iesaistīta visa pārvaldes ķēde. Šai 
eskalācijas procedūrai būtu jāļauj 
augstākajai vadībai veikt ātras koriģējošas 
darbības.

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā visi Savienībā dibinātie, pārvaldītie 
vai tirgotie nemainīgas NAV NTF būtu 
jāpārvērš mainīgās neto aktīvu vērtības 
NTF.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Ārējs atbalsts, kas sniegts NTF, kas 
nav nemainīgas NAV NTF ar nolūku 
nodrošināt NTF likviditāti vai stabilitāti vai 
kas faktiski ir ar tādu ietekmi, palielina 
risku, ka NTF sektorā un pārējo finanšu 
sektorā izplatīsies negatīva ietekme. 
Trešām personām, kas sniedz šādu atbalstu, 
ir interese to darīt tādēļ, ka tām ir vai nu 
ekonomiska interese pārvaldītājsabiedrībā, 
kas pārvalda NTF, vai tādēļ, ka tās vēlas 
izvairīties no reputācijas apdraudējuma, ka 
to vārds tiktu saistīts ar NTF saistību 
neizpildi. Tā kā šīs trešās personas skaidri 
neizsaka apņemšanos sniegt vai garantēt 
atbalstu, pastāv nenoteiktība par to, vai 
šāds atbalsts tiks piešķirts, kad NTF tas būs 
vajadzīgs. Šādos apstākļos atbalsts, kuru 
sponsors sniedz pēc saviem ieskatiem, 
veicina nenoteiktību tirgus dalībnieku vidū 
par to, kas segs NTF zaudējumus, ja tādi 
radīsies. Šī nenoteiktība, iespējams, padara 
NTF vēl neaizsargātāku pret ieguldījumu 
aizplūšanu finanšu nestabilitātes periodos, 
kad lielāki finanšu riski ir skaidrāk izteikti 
un kad rodas bažas par sponsoru finansiālo 
dzīvotspēju un spēju sniegt atbalstu 

(47) Ārējs atbalsts, kas sniegts NTF, kas 
nav nemainīgas NAV NTF ar nolūku 
nodrošināt NTF likviditāti vai stabilitāti vai 
kas faktiski ir ar tādu ietekmi, palielina 
risku, ka NTF sektorā un pārējo finanšu 
sektorā izplatīsies negatīva ietekme. 
Trešām personām, kas sniedz šādu atbalstu, 
ir interese to darīt tādēļ, ka tām ir vai nu 
ekonomiska interese pārvaldītājsabiedrībā, 
kas pārvalda NTF, vai tādēļ, ka tās vēlas 
izvairīties no reputācijas apdraudējuma, ka 
to vārds tiktu saistīts ar NTF saistību 
neizpildi. Tā kā šīs trešās personas skaidri 
neizsaka apņemšanos sniegt vai garantēt 
atbalstu, pastāv nenoteiktība par to, vai 
šāds atbalsts tiks piešķirts, kad NTF tas būs 
vajadzīgs. Šādos apstākļos atbalsts, kuru 
sponsors sniedz pēc saviem ieskatiem, 
veicina nenoteiktību tirgus dalībnieku vidū 
par to, kas segs NTF zaudējumus, ja tādi 
radīsies. Šī nenoteiktība, iespējams, padara 
NTF vēl neaizsargātāku pret ieguldījumu 
aizplūšanu finanšu nestabilitātes periodos, 
kad lielāki finanšu riski ir skaidrāk izteikti 
un kad rodas bažas par sponsoru finansiālo 
dzīvotspēju un spēju sniegt atbalstu 
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saistītajiem NTF. Šī iemesla dēļ NTF 
nedrīkstētu paļauties uz ārēju atbalstu savas 
likviditātes un NAV uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību stabilitātes 
saglabāšanai, ja vien NTF kompetentā 
iestāde nav īpaši atļāvusi saņemt ārēju 
atbalstu, lai saglabātu finanšu tirgus 
stabilitāti.

saistītajiem NTF. Šī iemesla dēļ NTF 
nedrīkstētu paļauties uz ārēju atbalstu savas 
likviditātes un NAV uz akciju vai 
ieguldījumu apliecību stabilitātes 
saglabāšanai, ja vien NTF kompetentā 
iestāde nav īpaši atļāvusi saņemt ārēju 
atbalstu, lai saglabātu finanšu tirgus 
stabilitāti.

Lai izvairītos no riskēšanas ar nodokļu 
maksātāju naudu, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka neviena valsts, reģionālā 
vai vietējā iestāde nesniedz ārēju atbalstu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, EVTI līdz 
2015. gada 31. jūlijam būtu jāizstrādā sīki 
izstrādātas vadlīnijas par:
– maksimālo summu, ko sponsori var 
piešķirt, un attiecīgajiem nosacījumiem;
– raksturlielumiem finanšu 
sponsorēšanai, kas sniegta saskaņā ar šo 
regulu;
– sponsorēšanas maksimālo ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) NTF kompetentajai iestādei būtu 
jāpārbauda, vai NTF spēj nepārtraukti 
izpildīt šīs regulas prasības. Tā kā 
kompetentajām iestādēm ar 
Direktīvu 2009/65/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES jau ir piešķirtas 
plašas pilnvaras, šīs pilnvaras ir 
jāpaplašina, lai tās tiktu izmantotas ar 
atsauci uz jaunajiem vienotajiem 
noteikumiem attiecībā uz NTF. PVKIU vai 
AIF kompetentajām iestādēm arī būtu 
jāpārliecinās par visu to kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumu atbilstību, kam 

(50) NTF kompetentajai iestādei un EVTI, 
kur NTF pārsniedz robežvērtību, būtu
saskaņā ar šo regulu jāpārbauda, vai NTF 
spēj nepārtraukti izpildīt šīs regulas 
prasības. Tā kā kompetentajām iestādēm ar 
Direktīvu 2009/65/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES jau ir piešķirtas 
plašas pilnvaras, šīs pilnvaras ir 
jāpaplašina, lai tās tiktu izmantotas ar 
atsauci uz jaunajiem vienotajiem 
noteikumiem attiecībā uz NTF. PVKIU vai 
AIF kompetentajām iestādēm arī būtu 
jāpārliecinās par visu to kolektīvo 
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piemīt TNF īpašības un kas eksistē brīdī, 
kad šī regula stājas spēkā.

ieguldījumu uzņēmumu atbilstību, kam 
piemīt TNF īpašības un kas eksistē brīdī, 
kad šī regula stājas spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Komisijai atbilstīgi Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantam
jāpieņem deleģēti akti iekšējās 
novērtējuma procedūras jomā. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī.

(51) Lai ..., pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz iekšējo 
novērtējumu būtu jādeleģē Komisijai. 
Komisijai šis deleģētais akts būtu
jāpieņem līdz 2015. gada 31. jūlijam. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Komisijai piešķirtas arī pilnvaras 
pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, 
izmantojot īstenošanas tiesību aktus 
atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 291. pantam un Regulas 
(ES) Nr. 1095/20107 15. pantam. Attiecībā 
uz ziņojumu iesniegšanas veidlapu, kurā 
ietverta informācija par NTF 
kompetentajām iestādēm, EVTI būtu 
jāuzdod izveidot īstenošanas tehnisko 
standartu projektus un iesniegt tos 

(52) Komisijai piešķirtas arī pilnvaras līdz 
2015. gada 31. jūlijam pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, izmantojot 
īstenošanas tiesību aktus atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
291. pantam un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/20107

15. pantam. Attiecībā uz ziņojumu 
iesniegšanas veidlapu, kurā ietverta 
informācija par NTF kompetentajām 
iestādēm, EVTI būtu jāuzdod izveidot 
īstenošanas tehnisko standartu projektus un 
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Komisijai. iesniegt tos Komisijai.
__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regula (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 84. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Regula (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādi), groza Lēmumu 
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 
15.12.2010., 84. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) EVTI attiecībā uz šo regulu būtu 
jāspēj īstenot visas pilnvaras, kas tai 
uzticētas ar Direktīvu 2009/65/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES. Tāpat tai tiek 
uzticēts arī izstrādāt regulējošu un 
īstenošanas tehnisko standartu projektus.

(53) EVTI attiecībā uz šo regulu būtu 
jāspēj īstenot visas pilnvaras, kas tai 
uzticētas ar Direktīvu 2009/65/EK un 
Direktīvu 2011/61/ES. Tāpat tai tiek 
uzticēts līdz 2015. gada 31. jūlijam
izstrādāt regulējošu un īstenošanas 
tehnisko standartu projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nepapildina prasības šīs 
regulas aptvertajā jomā.

2. Dalībvalstis nepapildina prasības šīs 
regulas aptvertajā jomā.

Dalībvalstis, kurās drīkst piedāvāt 
nemainīgas NAV NTF, piemēro V nodaļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „privātie ieguldītāji” ir:
(i) mazumtirdzniecības klienti, kā noteikts 
[jaunajā MiFID]10a;
(ii) klienti Direktīvas 2002/92/EK10b

nozīmē;
_________
10a [jaunā MiFID].
10b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 9. decembra Direktīva 
2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību (OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nevienu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
Savienībā nereģistrē, nepārvalda un 
nereklamē kā NTF, ja tas nav saņēmis 
darbības atļauju atbilstīgi šai regulai.

Nevienu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu 
Savienībā nereģistrē, nepārvalda un 
nereklamē kā NTF, ja tas nav saņēmis 
darbības atļauju atbilstīgi šai regulai.

NTF vai NTF pārvaldītājs var būt 
reģistrēts trešā valstī, ja šī trešā valsts nav 
tāda valsts:
– kurā nav nodokļu vai tie ir nomināli,
– kurā trūkst efektīvas informācijas 
apmaiņas ar ārvalstu nodokļu iestādēm,
– kurā trūkst pārredzamības par 
likumdošanas, tiesu un 
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administratīvajiem noteikumiem,
– kurā nav prasības par būtisku vietējo 
klātbūtni vai
– kura darbojas kā ārzonas finanšu 
centrs.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. AIF piešķir NTF darbības atļauju tikai 
tad, ja tā kompetentā iestāde ir 
apstiprinājusi AIFP, kura darbība atļauta 
atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES, 
pieteikumu pārvaldīt AIF, fonda nolikumu 
un depozitārija izvēli.

1. AIF piešķir NTF darbības atļauju tikai 
tad, ja tā kompetentā iestāde ir 
apstiprinājusi AIFP, kura darbība atļauta 
atbilstīgi Direktīvai 2011/61/ES, 
pieteikumu pārvaldīt AIF, fonda nolikumu 
un depozitārija izvēli.

AIF NTF vai NTF AIFP var būt reģistrēts 
trešā valstī, ja šī trešā valsts nav tāda 
valsts:
– kurā nav nodokļu vai tie ir nomināli, 
– kurā trūkst efektīvas informācijas 
apmaiņas ar ārvalstu nodokļu iestādēm, 
– kurā trūkst pārredzamības par 
likumdošanas, tiesu un 
administratīvajiem noteikumiem, 
– kurā nav prasības par būtisku vietējo 
klātbūtni, 
– kura darbojas kā ārzonas finanšu 
centrs.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) citu NTF daļas vai akcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI iesniedz pirmajā daļā minētos 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz […].

EVTI iesniedz pirmajā daļā minēto 
regulatīvo tehnisko standartu projektus 
Komisijai līdz 2014. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atvasinātu finanšu instrumentu NTF var 
izmantot ieguldījuma veikšanai, ja tas tiek 
tirgots regulētā tirgū, kā minēts 
Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta 
a), b) vai c) apakšpunktā, vai kā 
ārpusbiržas atvasināti finanšu 
instrumenti, ja jebkurā gadījumā ir 
izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

Atvasinātu finanšu instrumentu NTF var 
izmantot ieguldījuma veikšanai, ja tas tiek 
tirgots regulētā tirgū, kā minēts 
Direktīvas 2009/65/EK 50. panta 1. punkta 
a), b) vai c) apakšpunktā, vai organizētā 
vietā, kā definēts [jaunajā MiFID].

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja kredītreitingu aģentūra, kas reģistrēta 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē 
(EVTI), naudas tirgus instrumentu 
emitentam piešķir kredītreitingu, 
kredītreitinga pazemināšana zem diviem 
augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem, ko 
izmanto šī aģentūra, uzskatāma par būtisku 
izmaiņu c) apakšpunkta nolūkā, un 
pārvaldniekam jāveic jauna kredītreitinga 
piešķiršanas procedūra;

(d) ja kredītreitingu aģentūra, kas reģistrēta 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē 
(EVTI), naudas tirgus instrumentu 
emitentam piešķir kredītreitingu, 
kredītreitinga pazemināšana zem diviem 
augstākajiem īstermiņa kredītreitingiem, ko 
izmanto šī aģentūra, uzskatāma par būtisku 
izmaiņu c) apakšpunkta nolūkā, un 
pārvaldniekam jāveic jauna kredītreitinga 
piešķiršanas procedūra par naudas tirgus 
instrumenta kredītkvalitāti, lai 
nodrošinātu, ka tā joprojām ir augsta.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 44. pantu attiecībā uz 
šādiem jautājumiem:

EVTI līdz 2015. gada 31. jūlijam izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektu 
attiecībā uz šādiem jautājumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
22. punkts – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no 2. punktā noteiktā 
individuālā limita standarta NTF drīkst 
apvienot jebkurus turpmāk minētos 
darījumus, ja to rezultātā līdz 15 % no tā 
aktīviem tiktu ieguldīti vienā struktūrā:

3. Neatkarīgi no 2. punktā noteiktā 
individuālā limita un atkāpjoties no 
14. panta standarta NTF drīkst apvienot 
jebkurus turpmāk minētos darījumus, ja to 
rezultātā līdz 15 % no tā aktīviem tiktu 
ieguldīti vienā struktūrā:
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Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne NTF, ne NTF pārvaldnieks nelūdz, lai 
kredītreitingu aģentūra nosaka NTF 
reitingu, un nefinansē NTF reitinga 
noteikšanu, ko veic kredītreitingu 
aģentūra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. EVTI izstrādā vadlīnijas, lai noteiktu 
kopīgus atsauces parametrus stresa testa 
scenārijiem, kas jāietver stresa testos, 
ņemot vērā šī panta 1. punktā norādītos 
faktorus. Vadlīnijas atjaunina vismaz reizi 
gadā, ņemot vērā tirgus attīstību.

7. EVTI līdz 2015. gada 31. jūlijam
izstrādā vadlīnijas, lai noteiktu kopīgus 
atsauces parametrus stresa testa 
scenārijiem, kas jāietver stresa testos, 
ņemot vērā šī panta 1. punktā norādītos 
faktorus. Vadlīnijas atjaunina vismaz reizi 
gadā, ņemot vērā tirgus attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Papildus vērtēšanai pēc tirgus cenas, kas 
minēta 2. un 3. punktā, un vērtēšanai pēc 

5. Papildus vērtēšanai pēc tirgus cenas, kas 
minēta 2. un 3. punktā, un vērtēšanai pēc 
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modeļa, kas minēta 4. punktā, nemainīgas 
NAV NTF aktīvus var vērtēt arī, 
izmantojot amortizēto izmaksu metodi.

modeļa, kas minēta 4. punktā, nemainīgas 
NAV NTF aktīvus var vērtēt arī, 
izmantojot amortizēto izmaksu metodi.

Amortizēto izmaksu uzskaiti piemēro tikai 
tad, ja tiek uzskatīts, ka tā ļauj pienācīgi 
noteikt instrumenta cenas tuvinājumu.
Tā kā kļūdaina novērtējuma risks 
palielinās līdz ar bāzes aktīvu ilgāku 
termiņu, amortizācijas izmantošana 
aprobežojas ar instrumentiem, kuriem ir 
zems atlikušais termiņš un kuriem nav 
īpašs jutīgums attiecībā uz tirgus 
faktoriem. Par maksimālo uzskata 90 
dienu atlikušo termiņu.
Tiek ieviestas būtiskuma robežvērtības un 
eskalācijas procedūras, lai nodrošinātu 
tūlītēju koriģējošo pasākumu veikšanu, ja 
amortizētās izmaksas vairs nenodrošina 
instrumentu cenas uzticamu tuvinājumu: 
kopējā portfeļa līmenī 10 bāzes punktu 
robežvērtības uzskata par piemērotām.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Nemainīgas NAV NTF nepiedāvā 
privātajiem ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Katrs nemainīgas NAV NTF izveido un 
visu laiku uztur NAV rezervi vismaz 3 % 
apmērā no nemainīgas NAV NTF aktīvu 
kopējās vērtības. Nemainīgas NAV NTF 
aktīvu kopējo vērtību aprēķina kā summu, 
ko iegūst, saskaitot katra NTF aktīva 
vērtību, kas noteikta atbilstīgi 26. panta 3. 
vai 4. punktam.

Katrs nemainīgas NAV NTF līdz 
2014. gada 31. decembrim izveido un visu 
laiku uztur NAV rezervi vismaz 3 % 
apmērā no nemainīgas NAV NTF aktīvu 
kopējās vērtības. Nemainīgas NAV NTF 
aktīvu kopējo vērtību aprēķina kā summu, 
ko iegūst, saskaitot katra NTF aktīva 
vērtību, kas noteikta atbilstīgi 26. panta 3. 
vai 4. punktam.

Līdz [OV, lūdzu, ievietojiet datumu: pieci 
gadi pēc šī regulas stāšanās spēkā] visi 
Savienībā dibinātie, pārvaldītie vai tirgotie 
nemainīgas NAV NTF tiek pārvērsti par 
mainīgās neto aktīvu vērtības NTF.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nemainīgas NAV NTF kompetentajai 
iestādei nekavējoties ziņo par jebkuru 
samazinājumu, kas pārsniedz 3 % no NAV 
rezerves summas.

1. Nemainīgas NAV NTF un EVTI 
kompetentajai iestādei nekavējoties ziņo 
par nepieciešamajiem dokumentiem, kas 
apliecina rezerves pastāvēšanu un jebkuru 
samazinājumu, kas pārsniedz 3 % no NAV 
rezerves summas.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārējs atbalsts ir tiešs vai netiešs atbalsts, Ārējs atbalsts ir tiešs vai netiešs atbalsts, 
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ko piedāvā trešā persona un kas paredzēts 
vai kā rezultātā tiks garantēta NTF 
likviditāte vai stabilizēta NTF NAV uz 
akciju vai ieguldījumu apliecību.

ko piedāvā trešā persona un kas paredzēts 
vai kā rezultātā tiks garantēta NTF 
likviditāte vai stabilizēta NTF NAV uz 
akciju vai ieguldījumu apliecību. Neviena 
valsts, reģionālā vai vietējā iestāde 
nesniedz ārējo atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) Neviena valsts, reģionālā vai vietējā 
iestāde nesniedz ārējo atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
EVTI vadlīnijas

EVTI līdz 2015. gada 31. jūlijam izstrādā 
detalizētas vadlīnijas par finanšu 
sponsorēšanu attiecībā uz šādiem 
aspektiem:
– maksimālo summu, ko sponsori var 
sniegt, un spēkā esošajiem nosacījumiem;
– sponsorēšanas īpašībām;
– sponsorēšanas ilgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nemainīgas NAV NTF katrā savā vai tā 
pārvaldnieka izsniegtā ārējā vai iekšējā 
dokumentā, ziņojumā, apliecinājumā, 
reklāmā, vēstulē vai jebkurā citā rakstiskā 
pierādījumā, kas adresēts vai paredzēts 
izplatīšanai iespējamajiem ieguldītājiem, 
akciju turētājiem, akcionāriem vai NTF vai 
tā pārvaldnieka kompetentajām iestādēm, 
skaidri norāda, ka tas ir nemainīgas NAV 
NTF.

Nemainīgas NAV NTF katrā savā vai tā 
pārvaldnieka izsniegtā ārējā vai iekšējā 
dokumentā, ziņojumā, apliecinājumā, 
reklāmā, vēstulē vai jebkurā citā rakstiskā 
pierādījumā, kas adresēts vai paredzēts 
izplatīšanai iespējamajiem ieguldītājiem, 
akciju turētājiem, akcionāriem vai NTF vai 
tā pārvaldnieka kompetentajām iestādēm, 
skaidri norāda, ka tas ir nemainīgas NAV 
NTF.

Pēc ieguldītāja pieprasījuma nemainīgas 
NAV NTF paziņo NAV.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
37. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a NTF atalgojuma politika ir 
pārredzama. Attiecīgi NTF izveido un 
piemēro atalgojuma politiku un praksi, 
kas ir saskaņā ar pareizu un efektīvu 
riska pārvaldību, veicina šādu pārvaldību 
un neveicina riska uzņemšanos, kura ir 
pretrunā ar pārvaldīto NTF riska 
profiliem, noteikumiem vai dibināšanas 
dokumentiem.
2. Atalgojuma politika un prakse attiecas 
uz algu fiksēto un mainīgo daļu un 
diskrecionāriem pensiju pabalstiem.
3. Atlīdzības politiku un praksi piemēro to 
kategoriju darbiniekiem, tostarp visiem 
tādiem darbiniekiem vai citiem personāla 
locekļiem, daži no kuriem ir pagaidu 



PR\1010062LV.doc 23/30 PE523.111v01-00

LV

darbinieki vai līgumdarbinieki, kas strādā 
fonda vai apakšfonda līmenī un kas ir:

(a) fonda pārvaldītāji, 
(b) personas, kas nav fonda pārvaldītāji, 
bet pieņem investīciju lēmumus, kuri 
ietekmē fonda riska situāciju, 
(c) personas, kas nav fonda pārvaldītāji, 
bet kam ir tiesības ietekmēt darbiniekus, 
tostarp ieguldījumu politikas 
padomdevējus un analītiķus, 
(d) augstākā līmeņa vadība, par riska 
uzņemšanos atbildīgās personas un par
kontroles funkcijām atbildīgi darbinieki 
un
(e) citi darbinieki vai personāla locekļi, 
piemēram, pagaidu darbinieki vai 
līgumdarbinieki un citi, kuri saņem 
kopējo atlīdzību un ietilpst augstākā 
līmeņa vadības un par lēmumu 
pieņemšanu atbildīgo personu atlīdzības 
grupā un kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē to pārvaldības sabiedrību 
vai NTF riska profilus, kurus tās 
pārvalda.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par katru NTF, ko tas pārvalda, NTF 
pārvaldnieks vismaz reizi ceturksnī 
iesniedz ziņojumu ar informāciju NTF 
kompetentajai iestādei. Pēc pieprasījuma
pārvaldnieks iesniedz informāciju arī 
pārvaldnieka kompetentajai iestādei, ja tā 
atšķiras no NTF kompetentās iestādes.

1. Par katru NTF, ko tas pārvalda, NTF 
pārvaldnieks vismaz reizi ceturksnī 
iesniedz ziņojumu ar informāciju NTF 
kompetentajai iestādei. Pārvaldnieks 
iesniedz informāciju arī pārvaldnieka 
kompetentajai iestādei, ja tā atšķiras no 
NTF kompetentās iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes nepārtraukti
uzrauga atbilstību šai regulai.

1. EVTI pastāvīgi uzrauga tādu NTF, 
kuru pārvaldītie aktīvi pārsniedz EUR 10 
miljardus, atbilstību šai regulai.

Citus fondus pastāvīgi uzrauga 
kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. NTF kompetentā iestāde ir atbildīga par 
to, lai tiktu uzraudzīta atbilstība 
pienākumiem, kas izklāstīti fonda 
nolikumā vai dibināšanas dokumentos, un 
pienākumiem, kas izklāstīti prospektos, 
kuri ir atbilstīgi šai regulai.

3. EVTI un NTF kompetentā iestāde (pēc 
vajadzības atkarībā no uzraugāmā NTF 
veida) ir atbildīga par to, lai tiktu 
uzraudzīta atbilstība pienākumiem, kas 
izklāstīti fonda nolikumā vai dibināšanas 
dokumentos, un pienākumiem, kas 
izklāstīti prospektos, kuri ir atbilstīgi šai 
regulai.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārvaldnieka kompetentajai iestādei ir 
pienākums uzraudzīt, lai pasākumi un 

4. EVTI un pārvaldnieka kompetentajai 
iestādei (pēc vajadzības atkarībā no
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pārvaldnieka organizācija būtu piemēroti 
tam, lai NTF pārvaldnieks spētu izpildīt 
saistības un noteikumus, kas attiecas uz 
visu to NTF struktūru un darbību, ko tas 
pārvalda.

uzraugāmā NTF veida) ir pienākums 
uzraudzīt, lai pasākumi un pārvaldnieka 
organizācija būtu piemēroti tam, lai NTF 
pārvaldnieks spētu izpildīt saistības un 
noteikumus, kas attiecas uz visu to NTF 
struktūru un darbību, ko tas pārvalda.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde uzrauga PVKIU vai 
AIF, kas reģistrēti vai ko reklamē to 
teritorijā, nodrošinot, ka tie neizmanto NTF 
nosaukumu vai neapgalvo, ka tie ir NTF, ja 
vien tie neatbilst šīs regulas prasībām.

5. EVTI un kompetentā iestāde (pēc 
vajadzības atkarībā no uzraugāmā NTF 
veida) uzrauga PVKIU vai AIF, kas 
reģistrēti vai ko reklamē to teritorijā, 
nodrošinot, ka tie neizmanto NTF 
nosaukumu vai neapgalvo, ka tie ir NTF, ja 
vien tie neatbilst šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentajām iestādēm ir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
ir vajadzīgas to funkciju izpildei atbilstīgi 
šai regulai.

1. EVTI un kompetentajām iestādēm (pēc 
vajadzības atkarībā no uzraugāmā NTF 
veida) ir visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir vajadzīgas to funkciju 
izpildei atbilstīgi šai regulai.

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
43. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 30. panta 1. punkta 
pirmā teikuma, jau pastāvošie PVKIU vai 
AIF, kas atbilst 2. panta 10. punktā 
izklāstītās nemainīgas NAV NTF 
definīcijas kritērijiem, izveido NAV 
rezervi vismaz

svītrots

(a) 1 % apmērā no nemainīgas NAV NTF 
aktīvu kopējās vērtības viena gada laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā;
(b) 2 % apmērā no nemainīgas NAV NTF 
aktīvu kopējās vērtības divu gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā;
(c) 3 % apmērā no nemainīgas NAV NTF 
aktīvu kopējās vērtības trīs gadu laikā pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
43. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Piemērojot šā panta 3. punktu, 33. un 
34. pantā norādītā atsauce uz 3 % tiek 
interpretēta kā atsauce uz NAV rezerves 
summām, kas minētas attiecīgi 3. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 13. un 
19. pantā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā.

2. Komisiju pilnvaro pieņemt 13. un 
19. pantā minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. Komisija 13. un 19. pantā minētos 
deleģētos aktus pieņem vēlākais līdz 
2015. gada 31. jūlijam.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Ēnu banku darbība ir kredīta starpniecības sistēma, kas ietver struktūras un darbības, kuras ir 
ārpus parastās banku sistēmas. Ēnu bankas nav reglamentētas, piemēram, kā bankas, tomēr tās 
iesaistās banku darbībai līdzīgā darbībā. Finanšu stabilitātes padome (FSB) ir tuvināti 
aprēķinājusi, ka globālās ēnu banku sistēmas lielums 2011. gadā bija aptuveni EUR 51 
triljons. Tas veido 25–30 % no kopējās finanšu sistēmas un pusi no banku aktīviem. Tāpēc 
ēnu banku darbībai ir liela sistēmiska nozīme Eiropas finanšu sistēmā.

NTF būtu jāuzskata par svarīgu ēnu banku darbības vienību.

Naudas tirgus fonds (NTF) ir kopieguldījumu fonds, kas iegulda īstermiņa parādos, 
piemēram, naudas tirgus instrumentos, ko emitē bankas, valdības vai korporācijas. Naudas 
tirgus instrumenti tradicionāli ietver valsts kases parādzīmes, komerciālus vērtspapīrus un 
noguldījumu sertifikātus.

Ņemot vērā naudas tirgus fondu (NTF) sistēmisko savstarpējo saistību ar banku sektoru un ar 
uzņēmumu un valsts finansēm, Finanšu stabilitātes padome (FSB), Starptautiskā Vērtspapīru 
komisiju organizācija (IOSCO), Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), Eiropas Komisija 
(EK) un Eiropas Parlaments (EP) tos identificē kā svarīgu vienību, kas darbojas kā ēnu 
bankas.

Kā Eiropas Parlaments uzsvēra 2012. gada 20. novembra ziņojumā par ēnu banku darbību, 
NTF vajadzētu prioritārā kārtībā pakļaut pasākumiem, kas nepieciešami, lai mazinātu 
konkrētus riskus saistībā ar līdzekļu stihisku aizplūšanu, lai tādējādi finanšu sistēmu padarītu 
stabilāku.

NTF loma un nozīme

NTF ir svarīgs īstermiņa finansējuma avots finanšu iestādēm, korporācijām un valdībām. 
Eiropā aptuveni 22 % īstermiņa parāda vērtspapīru, ko emitē valdības vai uzņēmumi, tiek 
turēti naudas tirgus fondos. NTF pārvalda 38 % no īstermiņa parāda vērtspapīriem, ko emitē 
banku sektors. Kopumā NTF aktīvu portfelis ES ir aptuveni EUR 1 triljons.

NTF bija nozīmīga loma 2007.–2008. gada finanšu krīzes laikā.
Eiropā daudzus tā sauktos „uzlabotos NTF” 2007. gada vasarā skāra negatīvā ietekme no 
ASV riskanto hipotekāro kredītu tirgus krīzes, un tie vai nu bija jāatbalsta sponsoru bankām 
vai to darbība bija jāaptur. Salīdzinājumam ASV piedzīvoja daudz lielāku apmēru krīzi, kad 
problēmas radās vienam no vadošajiem fondiem „Reserve Primary Fund”, t. i., tas nespēja 
saglabāt savu neto aktīvu vērtību viena ASV dolāra apmērā pēc „Lehman Brothers”
sabrukuma. Šis notikums izraisīja ieguldītāju aizplūšanu no NTF: aptuveni 310 miljardi ASV 
dolāru — apmēram 10 % no kopējiem pārvaldīšanā esošajiem aktīviem — tika izņemti no 
šādiem līdzekļiem tikai dažu dienu laikā, radot komerciālo vērtspapīru (KP) tirgus 
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traucējumus un piespiežot ASV iestādes iejaukties, tostarp izveidojot divus likviditātes 
objektus un paplašinot noguldījumu garantiju (ESRK 2012. gada dokuments par NTF).

Ņemot vērā šo svarīga lomu krīzē, regulatori abās Atlantijas okeāna pusēs bija spiesti 
pievērsties NTF, lai lielā mērā pārskatītu regulējumu, ko tiem piemēro. Eiropā jaunas 
vadlīnijas tika pieņemtas 2010. gadā, nosakot stingrus standartus attiecībā uz kredītu kvalitāti, 
pamatā esošo vērtspapīru termiņu un labāku informāciju ieguldītājiem. Lai gan tiek uzskatīts, 
ka šīs iniciatīvas ir ievērojami uzlabojušas NTF regulējumu, diskusijas gan Amerikas 
Savienotajās Valstīs (ASV), gan starptautiskā līmenī joprojām turpinās par to, kā samazināt ar 
NTF saistītos sistēmiskos riskus un jo īpaši neaizsargātību pret ieguldītāju aizplūšanu. 

Tāpēc referents uzskata, ka, ņemot vērā NTF sistēmisko nozīmīgumu un milzīgo lomu, kas 
tiem bija finanšu krīzes laikā, EK likumdošanas priekšlikums NTF nozares regulēšanai ir 
vērtējams atzinīgi.

EK priekšlikums un referenta ieteikumi

Ņemot vērā šīs strukturāli vājās vietas un to, ka ieguldītāji bieži vien NTF ieguldīto naudu 
uztver kā garantētu ieguldījumu, ir nepieciešams stingrs tiesiskais regulējums, lai risinātu 
likviditātes un termiņu transformāciju un padarītu NTF stabilākus, vienlaikus neapdraudot 
nozīmīgo lomu, kas tiem ir īstermiņa finansējuma nodrošināšanā reālajai ekonomikai. EK 
priekšlikums stiprina likviditātes, diversifikācijas un koncentrācijas prasības un padara tās 
pārredzamākas un stabilākas.

Referents atzinīgi vērtē šos soļus, taču uzskata, ka mums būtu jāiet tālāk attiecībā uz šādiem 
punktiem.

Pirmkārt, lai pēc iespējas efektīvāk cīnītos pret potenciālo aizplūšanu un padarītu finanšu 
sistēmu stabilāku, ir jāpieņem papildu pasākumi par nemainīgas NAV NTF. Kā EP norādīja 
ziņojumā par ēnu banku darbību, referents uzskata, ka uz NTF, kas piedāvā stabilu neto aktīvu 
vērtību (NAV), būtu jāattiecina pasākumi, kas paredzēti, lai mazinātu specifiskos riskus 
saistībā ar stabilo NAV iezīmi un internalizētu izmaksas, kuras rodas no šiem riskiem. 
Referents uzskata, ka šo izmaksu internalizāciju vislabāk būtu organizēt, izmantojot kapitāla 
rezervi 3 % apmērā, kas jāizveido līdz 2014. gada beigām. Līdz 2019. gada beigām visi 
nemainīgas NAV NTF ir jāpārveido par mainīgas NAV NTF, jo šāda transformācija padarīs 
NTF pārredzamākus saistībā ar reālo bāzes aktīvu vērtību un līdz ar to mazāk uzņēmīgus pret 
aizplūšanu.

Turklāt, tā kā nodokļu oāzes ļoti kaitē starptautiskajai ekonomikai un cīņa pret nodokļu oāzēm 
ir starptautiskās darba kārtības uzmanības centrā, kā tika norādīts G20 sanāksmē 
Sanktpēterburgā 2013. gada septembrī un kā finanšu ministri un centrālo banku vadītāji 
norādīja G20 sanāksmē 2013. gada februārī, un kā Eiropas Parlaments atzina 2013. gada 
maija ziņojumā par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nodokļu oāzēm, un tā kā liela daļa no ēnu bankām un struktūrām savu darbību veic no 
nodokļu oāzēm, referents uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka NTF netiek 
dibināti nodokļu oāzēs.

Turklāt referents uzskata, ka atbilstošie aktīvi, kuros NTF drīkst ieguldīt, būtu par noteiktu 
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procentuālo daļu jāpaplašina attiecībā uz daļu no citiem NTF, ievērojot noteikumu, ka tiek 
izpildīti daži stingri nosacījumi.

Referents atzinīgi vērtē citus EK ierosinātos pasākumus, lai palielinātu pārredzamību, taču 
uzskata, ka šāda pārredzamība būtu jāattiecina arī uz NTF atalgojuma politiku un praksi. 
Turklāt nemainīgas NAV NTF vajadzētu būt spējīgiem jebkurā brīdī vienību NAV izsniegt 
ieguldītājiem.

Lai iegūtu ticamu priekšstatu par NTF aktīvu vērtību un par tā pieņemto riska politiku, varētu 
noderēt vērtējums, ko nosaka atzīta reitingu aģentūra. Lai gan referents ir pret jebkāda veida 
mehānisku paļaušanos uz ārēju reitingu, viņš tomēr neatbalsta aizliegumu NTF lūgt vai 
finansēt EVTI atzītu reitinga aģentūru, ja vien tiek ievēroti visi CRA regulu noteikumi. No šī 
viedokļa ir arī būtiski, lai iekšējās vērtēšanas metode būtu uzticama, praktiska un bez 
iespējama interešu konflikta.

Izvērtējot finanšu produktus, kuros NTF ir veicis ieguldījumus, ir ļoti svarīgi, lai vērtēšanas 
metode būtu stabila un uzticama. Tāpēc referents uzskata, ka amortizēto izmaksu modelis, ko 
izmanto nemainīgas NAV NTF, ir noderīgs, ja vien ir izpildīti detalizētāki nosacījumi, jo īpaši 
maksimālā atlikuma termiņš būtu jāierobežo līdz 90 dienām un, kad amortizēto izmaksu 
metode vairs nenodrošina finanšu instrumentu cenas uzticamu tuvinājumu, ir jāveic 
korektīvās darbības. 

Sponsoru atbalsts nemainīgas NAV NTF ir jāierobežo, lai palielinātu kapitāla rezervi. 
Izņēmuma gadījumos mainīgas NAV NTF var pieteikties arī uz ārēju atbalstu, bet to 
nepiešķirs neviena valsts, reģionālā vai vietējā iestāde.
Turklāt ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz maksimālo summu, ko mainīgas NAV 
NTF var saņemt kā atbalstu, maksimālo laiku un veidu, kā šī sponsorēšanas var izpausties.
Tādēļ EVTI izstrādās nepieciešamās detalizētās vadlīnijas.

Ņemot vērā vairāku NTF sistēmisko nozīmīgumu un saskaņā ar gaidāmo ECB tiešo 
pārraudzību attiecībā uz sistēmiskajām bankām Banku savienības ietvaros referents uzskata, 
ka EVTI vajadzētu uzdot atbildību par lielāko sistēmisko NTF tiešo uzraudzību sadarbībā ar 
kompetento iestādi.


