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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

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas 
tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības 
politikas uzraudzības pārbaudi
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0362),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0096/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 53. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 12. novembra atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pārmērīga un nepārdomāta riska (1) Pārmērīga un nepārdomāta riska 

                                               
1 OV C 291, 1.12.2009., 1. lpp.
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uzņemšanās banku nozarē ir izraisījusi 
atsevišķu finanšu iestāžu maksātnespēju un 
sistēmiskas problēmas dalībvalstīs un 
pasaulē. Lai gan šādas riska uzņemšanās 
iemesli ir daudzi un sarežģīti, uzraudzības 
un regulatīvās iestādes, tostarp arī G20 un 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, ir 
vienojušās par to, ka dažu finanšu iestāžu 
neatbilstīgās atlīdzības shēmas ir 
veicinājušas šo procesu. Atlīdzības 
politika, kas mudina riskēt, pārsniedzot 
finanšu iestādes pieļaujamā riska robežu, 
var traucēt pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai un pastiprināt vēlmi uzņemties 
pārmērīgu risku. 

uzņemšanās banku nozarē ir izraisījusi 
atsevišķu finanšu iestāžu maksātnespēju un 
sistēmiskas problēmas dalībvalstīs un 
pasaulē. Lai gan šādas riska uzņemšanās 
iemesli ir daudzi un sarežģīti, uzraudzības 
un regulatīvās iestādes, tostarp arī G20 un 
Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja, ir 
vienojušās par to, ka dažu finanšu iestāžu 
neatbilstīgās atlīdzības shēmas ir 
veicinājušas šo procesu. Atlīdzības 
politika, kas mudina riskēt, pārsniedzot 
finanšu iestādes pieļaujamā riska robežu, 
var traucēt pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai un pastiprināt vēlmi uzņemties 
pārmērīgu risku. Tāpēc īpaši svarīgi ir 
starptautiski atzītie un apstiprinātie 
principi pamatotai kompensāciju 
piešķiršanai, ko noteikusi Finanšu 
stabilitātes padome.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju 
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 

(4) Pārmērīga un nepārdomāta riska 
uzņemšanās var iedragāt finanšu iestādes 
stabilitāti un izjaukt līdzsvaru banku 
sistēmā, tāpēc jauno prasību attiecībā uz 
atlīdzības politiku un praksi ir būtiski 
ieviest konsekventi. Tāpēc, lai nodrošinātu, 
ka atlīdzības shēma nemudina darbiniekus 
uzņemties pārmērīgu risku vai nerada 
morālu apdraudējumu un ka tā ir 
samērojama ar vēlmi uzņemties risku, 
iestādes vērtībām un ilgtermiņa interesēm, 
ir lietderīgi noteikt pareizas atlīdzības 
politikas pamatprincipus. Lai nodrošinātu 
atlīdzības politikas sistēmas integrāciju
finanšu iestādes riska pārvaldības sistēmā, 
katras kredītiestādes vai ieguldījumu 
sabiedrības vadībai (uzraudzības funkcija) 
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šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei.

jāizstrādā piemērojamie pamatprincipi, un 
šī politika vismaz reizi gadā jāpakļauj 
neatkarīgai iekšējai pārbaudei.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šajā direktīvā ir noteikti obligātie 
atlīdzības politikas pamatprincipi. Minētie 
principi būtu jāpiemēro atbilstīgi šo 
darbību būtībai, apjomam, sarežģītībai un 
radītajam riskam, kā arī attiecīgās 
kredītiestādes vai ieguldījumu sabiedrības 
lielumam un iekšējai struktūrai. Šai 
direktīvai nebūtu jāliedz dalībvalstīm 
pieņemt stingrākas vai papildu prasības 
vai arī pieņemt stingrākus valsts 
pasākumus, sniedzot finansiālu atbalstu 
konkrētām bankām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierobežojumus, kas rodas nelieliem uzņēmumiem, Komisijas priekšlikumā ir 
paredzēts novērtēt atlīdzības pasākumu proporcionalitāti. Tomēr šis noteikums būtu 
jāpārskata, lai nodrošinātu, ka tas nerada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, ko varētu 
izmantot regulējuma arbitrāžai. Svarīgi ir, lai tiesību akti netraucētu dalībvalstīm ieviest 
jauninājumus atlīdzības politikas tiesiskajā regulējumā, un tādēļ ir skaidri jānorāda, ka tās 
var pieņemt arī stingrākas prasības.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Komisijai, ņemot vērā notikumu 
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attīstību pasaulē, līdz 2012. gada 
decembrim būtu jāpārskata atlīdzības 
politikas principi, īpašu uzmanību 
pievēršot nepieciešamībai novērst 
jebkuras nepilnības, un nodrošināt šo 
principu efektivitāti, ieviešanu un 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Notiek arvien plašākas diskusijas par atbilstīgu atlīdzības politiku, tāpēc ir nepieciešams īss 
pārskata periods, lai nodrošinātu savlaicīgu visu nepieciešamo pielāgojumu izskatīšanu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu ātru un efektīvu izpildi, 
gadījumos, kad ir pārkāptas jebkuras 
Direktīvā 2006/48/EK noteiktās prasības, 
tostarp prasība par atlīdzības politikas 
atbilstību pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai, kompetentajām iestādēm jābūt 
arī pilnvarotām piemērot finansiālus vai ar 
finansēm nesaistītus pasākumus vai sodus. 
Šiem pasākumiem un sodiem jābūt 
iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem.

(8) Lai nodrošinātu ātru un efektīvu izpildi, 
gadījumos, kad ir pārkāptas jebkuras 
Direktīvā 2006/48/EK noteiktās prasības, 
tostarp prasība par atlīdzības politikas 
atbilstību pareizai un efektīvai riska 
pārvaldībai, kompetentajām iestādēm 
vajadzētu arī būt pilnvarotām piemērot 
finansiālus vai ar finansēm nesaistītus 
pasākumus vai sodus. Šiem pasākumiem 
un sodiem vajadzētu būt iedarbīgiem, 
samērīgiem un preventīviem. Lai 
nodrošinātu konsekvenci un līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, Komisijai būtu 
jāpārskata minētā noteikuma īstenošana, 
lai visā Savienības teritorijā nodrošinātu 
pasākumu un sodu konsekvenci, un, 
vajadzības gadījumā, jāiesniedz 
priekšlikumi.

Or. en

Pamatojums

Būtiski atšķirīgu sodu piemērošana varētu apdraudēt līdzvērtīgus konkurences apstākļus un 
radīt iespēju izmantot regulējuma arbitrāžu. Tādēļ Komisijai būtu jāpārskata dalībvalstu 
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pieņemtie pasākumi vai paredzētie sodi.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai vēl vairāk palielinātu 
kredītiestādēs un ieguldījumu sabiedrībās 
izmantotās atlīdzības noteikšanas principu 
pārredzamību, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu jāvāc informācija par 
atlīdzību, lai salīdzinoši novērtētu šīs 
iestādes atbilstīgi tās kvantitatīvās 
informācijas kategorijām, kas minētajām 
iestādēm ir jāsniedz saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāsniedz Eiropas Banku 
iestādei (EBI) šāda informācija, lai EBI 
varētu veikt līdzīgu novērtēšanu Eiropas 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā izprastu atlīdzības prakses modeļus un tendences, valsts uzraudzības iestādēm 
būtu jāizmanto informācija, ko tās vāc par atlīdzības sistēmām un maksājumiem, lai 
salīdzinoši novērtētu minētās iestādes valsts līmenī, un jānosūta tā Eiropas Banku iestādei, 
ļaujot tai veikt šādu novērtēšanu Eiropas līmenī. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai veicinātu atlīdzības politikas un 
prakses novērtējuma uzraudzības 
konverģenci, Eiropas Banku uzraudzītāju 
komitejai jānodrošina pareizas atlīdzības 
politikas pamatnostādņu esība. Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejai jāpalīdz 
izstrādāt šīs pamatnostādnes, lai tās varētu 

(10) Lai veicinātu atlīdzības politikas un 
prakses novērtējuma uzraudzības 
konverģenci, EBI būtu jāizstrādā 
tehniskie standarti, kas ļautu banku 
nozarē atvieglot informācijas vākšanu un 
konsekventi īstenot atlīdzības principus. 
Komisijai šo standartu pieņemšanai būtu 
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piemērot arī attiecībā uz tādu personu 
atlīdzības politiku, kas saskaņā ar Eiropas 
Padomes un Parlamenta 2004. gada 
21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par 
finanšu instrumentu tirgiem definīciju 
piedalās ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanā un veic ieguldījumu darbības 
kredītiestādēs un ieguldījumu sabiedrībās.

jābūt pilnvarām pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu. Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei jāpalīdz 
izstrādāt šos tehniskos standartus, lai tās 
varētu piemērot arī attiecībā uz tādu 
personu atlīdzības politiku, kas saskaņā ar 
Eiropas Padomes un Parlamenta 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 
2004/39/EK par finanšu instrumentu 
tirgiem definīciju piedalās ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšanā un veic 
ieguldījumu darbības kredītiestādēs un 
ieguldījumu sabiedrībās.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nepilnīgi izstrādāta atlīdzības politika 
un stimulu shēmas var nevēlami 
paaugstināt kredītiestāžu un ieguldījumu 
sabiedrību risku, tāpēc ir lietderīgi, ka 
kompetentās iestādes attiecīgajām 
struktūrām piemēro kvalitatīvus vai 
kvantitatīvus pasākumus, kura mērķis ir 
risināt uzraudzības pārbaudes 2. posmā 
konstatētās problēmas atlīdzības politikas 
jomā. Kompetentajām iestādēm pieejamie 
kvalitatīvie pasākumi ietver prasību 
kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām samazināt savu darbību, 
produktu vai sistēmu, tostarp atlīdzības 
shēmu, riska pakāpi tādā apmērā, lai tā 
būtu saderīga ar efektīvu riska vadību. 
Kvantitatīvie pasākumi ietver prasību turēt 
pašu kapitāla rezerves.

(11) Nepilnīgi izstrādāta atlīdzības politika 
un stimulu shēmas var nevēlami 
paaugstināt kredītiestāžu un ieguldījumu 
sabiedrību risku, tāpēc tie nekavējoties 
būtu jāuzlabo un, ja nepieciešams, būtu 
jāveic atbilstīgi korelatīvi pasākumi. Līdz 
ar to ir lietderīgi, ka kompetentajām 
iestādēm ir tiesības attiecīgajām 
struktūrām piemērot kvalitatīvus vai 
kvantitatīvus pasākumus, kuru mērķis ir 
risināt uzraudzības pārbaudes 2. posmā 
konstatētās problēmas atlīdzības politikas 
jomā. Kompetentajām iestādēm pieejamie 
kvalitatīvie pasākumi ietver prasību 
kredītiestādēm vai ieguldījumu 
sabiedrībām samazināt savu darbību, 
produktu vai sistēmu, tostarp atlīdzības 
shēmu, riska pakāpi tādā apmērā, lai tā 
būtu saderīga ar efektīvu riska vadību. 
Kvantitatīvie pasākumi ietver prasību turēt 
pašu kapitāla rezerves.
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Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu savu atlīdzības shēmu 
un ar tām saistīto risku atbilstīgu 
pārredzamību tirgū, kredītiestādēm un 
ieguldījumu sabiedrībām jāinformē par 
savu atlīdzības politiku un praksi attiecībā 
uz tiem darbiniekiem, kuru profesionālā 
darbība būtiski ietekmē iestādes riska 
profilu. Tomēr šis pienākums neskar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti.

(12) Pareizas atlīdzības politikas 
īstenošanai būtiskas ir labas pārvaldes 
struktūras, pārredzamība un informācijas 
nodošana atklātībai. Lai nodrošinātu savu 
atlīdzības shēmu un ar tām saistīto risku 
atbilstīgu pārredzamību tirgū, 
kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām 
jāinformē par savu atlīdzības politiku un 
praksi attiecībā uz tiem darbiniekiem, kuru 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
iestādes riska profilu. Tomēr šis pienākums 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu uzraudzības pasākumu 
konverģenci attiecībā uz ārkārtīgi sarežģītu 
atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros 
darījumu pienācīgas pārbaudes uzraudzību, 
Eiropas Banku uzraudzītāju komitejai 
jāizstrādā pamatnostādnes, kur jāiekļauj
tādu atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros 
darījumu veidu, kas ir uzskatāmi par 
“ārkārtīgi sarežģītiem”, definīcija vai
kritēriji. Šo definīciju vai kritērijus 

(16) Lai veicinātu uzraudzības pasākumu 
konverģenci attiecībā uz ārkārtīgi sarežģītu 
atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros 
darījumu pienācīgas pārbaudes uzraudzību, 
Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu vajadzētu 
būt tiesīgai pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu vai izstrādātu tādu atkārtotas 
pārvēršanas vērtspapīros darījumu veidu, 
kas ir uzskatāmi par „ārkārtīgi 
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jāpielāgo tirgus attīstības tendencēm. sarežģītiem”, kritērijus un pielāgotu šo 
definīciju vai kritērijus tirgus attīstības 
tendencēm.

Or. en

Pamatojums

Tā kā bankas neveica pienācīgu pārbaudi, to veiktie darījumi tika pakļauti ārkārtīgi augstam 
riskam, ko pašas bankas īsti neizprata un kas tādējādi ļoti ietekmēja krīzes gaitu. Tādēļ ir 
pamatots iemesls pieprasīt, lai uzraudzītājs varētu pārliecināties par to, ka ir veikta rūpīga 
pārbaude.. Tomēr ir būtiski nodrošināt atkārtotu pārvēršanu vērtspapīros skaidru un precīzu 
definīciju, lai radītu reglamentējošo noteiktību un neļautu, ka uzraudzītājiem tiek noteikti 
pārmērīgi daudzi papildu pienākumi. Tādēļ minētā definīcija būtu jāapstiprina saskaņā ar 
deleģēto aktu procedūru.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Šajā direktīvā ir paredzēti atsevišķi 
izņēmumi konkrētām korelācijas 
tirdzniecības darbībām, kad bankām to 
uzraudzītājs var atļaut aprēķināt 
visaptverošu riska kapitāla prasību, 
ievērojot stingru prasību minimumu. 
Šādos gadījumos būtu lietderīgi noteikt 
kapitāla prasību minimālo vērtību. Ņemot 
vērā to, ka Bāzeles Banku uzraudzības 
komiteja veic ietekmes pētījumu attiecībā 
uz kapitāla prasībām pārvēršanas 
vērtspapīros pozīcijām tirdzniecības 
portfelī, tostarp attiecībā uz tām, kuras 
izrietētu no īpašām prasībām korelācijas 
tirdzniecībai, Komisijai būtu jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
visiem pasākumiem, par kuriem 
starptautiskā mērogā panākta vienošanās 
attiecībā uz metodiku un minimālajiem 
līmeņiem, un Komisijai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus šādu minimālo 
vērtību noteikšanai.
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Or. en

Pamatojums

Pēc Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja vienojās šos jaunos noteikumus 
neattiecināt uz korelācijas tirdzniecību līdz laikam, kad tiks piemērots pilnā apjomā. Bāzeles 
komiteja pašlaik veic ietekmes pētījumu, lai noskaidrotu, vai uz korelācijas tirdzniecību ir 
jāattiecina minimālās vērtības. Šādas prasības noteikšanai būtu nepieciešams Parlamenta un 
Padomes apstiprinājums, ko veiktu, pieņemot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Direktīvā paredzētie pasākumi ir 
posmi reformu procesā, ko īsteno, 
reaģējot uz finanšu krīzi. Atbilstīgi G–20,
Finanšu stabilitātes padomes un Bāzeles 
Banku uzraudzības komitejas 
secinājumiem var būt nepieciešamas 
turpmākas reformas, tostarp arī, lai 
izveidotu pretcikliskas pasākumu rezerves, 
„dinamisko nodrošinājumu”, 
pamatojumu Direktīvā 2006/48/EK 
paredzēto kapitāla prasību aprēķināšanai 
un pasākumus, kas papildina prasības, 
kuras kredītiestādēm noteiktas, 
pamatojoties uz risku, lai palīdzētu 
ierobežot aizņemto līdzekļu īpatsvara 
palielināšanos banku sistēmā. Lai 
nodrošinātu šā procesa atbilstīgu 
demokrātisku pārraudzību, ir savlaicīgi 
un efektīvi jāiesaista Eiropas Parlaments 
un Padome. 

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2009/111/EK Komisijai ir paredzēts pienākums sniegt Parlamentam ziņojumus par 
šiem plašākas reformas jautājumiem. Ir svarīgi nodrošināt, lai Bāzeles komitejā Komisija 
vestu sarunas ES vārdā, pamatojoties uz atbilstīgām demokrātiskām pilnvarām, jo īpaši pirms 
sarunām par šādu būtisku jautājumu apspriešanas.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26c) Direktīvas 2006/48/EK 152. pantā ir 
prasība dažām kredītiestādēm nodrošināt 
pašu kapitālu, kas atbilstu vismaz dažām 
noteiktām minimālām summām trīs 
divpadsmit mēnešu laika posmiem no 
2006. gada 31. decembra līdz 2009. gada 
31. decembrim. Ņemot vērā pašreizējo 
stāvokli banku nozarē un pārejas 
noteikumu pagarinājumu saistībā ar 
kapitāla minimumu, kuru noteikusi 
Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, ir 
lietderīgi atjaunot šo prasību uz 
ierobežotu laika posmu līdz 2011. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26d) Lai nelietderīgo un nesamērīgo 
realizācijas izmaksu dēļ kredītiestādes 
neatturētu pāriet uz pieeju, kas balstīta uz 
iekšēju reitingu, (Internal Rating Based 
Approach – IRB) vai uz uzlaboto rādītāju 
pieeju (Advanced Measurement 
Approache – AMA) kapitāla prasību 
aprēķinam pārejas periodā, kredītiestādes, 
kas pēc 2009. gada 31. decembra pāriet uz 
IRB vai AMA un kas šim nolūkam 
iepriekš aprēķinājušas savas kapitāla 
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prasības, izmantojot vienkāršākas pieejas, 
varētu pārejas perioda minimālo vērtību 
aprēķināt, izmantot vienkāršākas pieejas, 
ja uzraudzības iestādes to apstiprina. 
Kompetentajām iestādēm būtu rūpīgi 
jāpārrauga savi tirgi un jānodrošina 
līdzvērtīgi konkurences apstākļi visos 
savos tirgos un tirgus segmentos, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus traucējumiem.

Or. en

Pamatojums

Noteikums izriet no lēmuma turpināt piemērot Bāzele I minimālās vērtības.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26e) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu1 dalībvalstīm ir gan savām 
vajadzībām, gan Kopienas interesēs 
jāizstrādā tabulas, kurās pēc iespējas 
precīzāk atainota atbilstība starp šo 
direktīvu un tās transponēšanas 
pasākumiem, un jāpadara tās publiski 
pieejamas.
_____
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Standarta noteikums attiecībā uz atbilstības tabulām.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
„2.a Piederības dalībvalsts kompetentās 
iestādes vāc informāciju, lai novērtētu 
iestādes atbilstīgi XII pielikuma 2. daļas 
15. punkta ea) apakšpunktā minētajiem 
informācijas sniegšanas kritērijiem.  
Kompetentā iestāde sniedz šo informāciju 
Eiropas Banku iestādei (EBI).”

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā izprastu atlīdzības politikas modeļus un tendences, valsts uzraudzības iestādēm 
būtu jāizmanto informācija, ko tās vāc par atlīdzības politikas veidiem un maksājumiem, lai 
novērtētu minētās iestādes valsts līmenī, un jānosūta tā Eiropas Banku iestādei, ļaujot tai 
veikt šādu novērtēšanu Eiropas līmenī. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2 punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Banku uzraudzītāju komitejai 
atbilstīgi V pielikuma 22. punktā 
noteiktajiem principiem jānodrošina 
pareizas atlīdzības politikas 
pamatnostādņu esība. Eiropas Vērtspapīru 
regulatoru komitejai, cieši sadarbojoties 
ar Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju, 
jānodrošina pamatnostādņu esība
attiecībā uz tādu personu atlīdzības 
politiku, kas saskaņā ar Eiropas Padomes 
un Parlamenta 2004. gada 21. aprīļa 

3. EBI var izstrādāt tehniskos standartus, 
lai veicinātu atbilstīgi šā panta 2.a punkta 
noteikumiem apkopotās informācijas 
īstenošanu un vienveidību, kā arī 
atlīdzības politikas principus, kā tas 
noteikts V pielikuma 22. un 22.a punktā. 
Komisija pieņem šos tehniskos standartus, 
ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 151., 
151.a un 151.b pantu. Eiropas Vērtspapīru 
un tirgus iestāde ciešā sadarbībā ar EBI
izstrādā šādus tehniskos standartus
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Direktīvas 2004/39/EK par finanšu 
instrumentu tirgiem definīciju piedalās 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā un 
veic ieguldījumu darbības kredītiestādēs un 
ieguldījumu sabiedrībās.

attiecībā uz tādu personu atlīdzības 
politiku, kas Eiropas Padomes un 
Parlamenta 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvas 2004/39/EK par finanšu 
instrumentu tirgiem nozīmē piedalās 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā un 
veic ieguldījumu darbības kredītiestādēs un 
ieguldījumu sabiedrībās.

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no EBI pieredzes attiecībā uz informācijas vākšanu un šo principu īstenošanu 
dalībvalstīs EBI var pieņemt lēmumu izstrādāt šādus standartus, lai nodrošinātu 
nepieciešamo vienveidību un atbilstību. Šādi tehniskie standarti ir jāapstiprina Eiropas 
Parlamentam un Padomei, pieņemot deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2 punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
22. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI, pamatojoties uz informāciju, ko 
sniegušas kompetentās iestādes atbilstīgi 
šā panta 2.a punktam, salīdzinoši novērtē 
atlīdzības noteikšanas principus 
Savienības līmenī un gūtos rezultātus 
publicē.

Or. en

Pamatojums

Iepriekš minētā prasība veikt salīdzinošo novērtēšanu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2006/48/EK
122.b pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 1. punktu piemēro jaunajām atkārtotas 
pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kas 
veiktas pēc 2010. gada 31. decembra. 
Pašreizējām atkārtotas pārvēršanas 
vērtspapīros pozīcijām 1. punktu piemēro 
tikai pēc 2014. gada 31. decembra, ja pēc 
šā termiņa ar tām būs veikti jauni vai 
aizvietoti bāzes riska darījumi”.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro līdz 
laikam, kad saskaņā ar 150. panta 
2. punkta ea) apakšpunktu tiek pieņemta 
ārkārtīgi sarežģītu darījumu ar atkārtotu 
pārvēršanu vērtspapīros definīcija. Ja 
šāda definīcija tiek pieņemta, 1. punktu 
piemēro jaunajām atkārtotas pārvēršanas 
vērtspapīros pozīcijām, kas veiktas pēc 
2010. gada 31. decembra. Attiecībā uz
pašreizējām atkārtotas pārvēršanas 
vērtspapīros pozīcijām un atkarībā no 
definīcija pieņemšanas 1. punktu piemēro 
tikai pēc 2014. gada 31. decembra, ja pēc 
šā termiņa ar tām būs veikti jauni vai 
aizvietoti bāzes riska darījumi”.

Or. en

Pamatojums

Tā kā bankas neveica pienācīgu pārbaudi, to veiktie darījumi tika pakļauti ārkārtīgi augstam 
riskam, ko pašas bankas īsti neizprata un kas tādējādi ļoti ietekmēja krīzes gaitu. Tādēļ ir 
pamatots iemesls pieprasīt, lai uzraudzītājs varētu pārliecināties par to, ka ir veikta rūpīga 
pārbaude. Tomēr ir būtiski nodrošināt atkārtotu pārvēršanu vērtspapīros skaidru un precīzu 
definīciju, lai radītu reglamentējošo noteiktību un neļautu, ka uzraudzītājiem tiek noteikti 
pārmērīgi daudzi papildu pienākumi. Tādēļ šī definīcija būtu jāapstiprina saskaņā ar deleģēto 
aktu procedūru.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
VI sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Direktīvas VI sadaļas nosaukumu 
aizstāj ar šādu nosaukumu:
„DELEĢĒTIE AKTI UN
IZPILDPILNVARAS”

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Direktīvas 150. panta 1. punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:
„1. Neskarot priekšlikumu, ko Komisija 
iesniedz atbilstīgi 62. pantam, tehniskos 
pielāgojumus [...] pieņem ar deleģētiem 
aktiem saskaņā ar 151., 151.a un 
151.b pantā minēto procedūru, ja tie 
attiecas uz:”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c Direktīvas 150. panta 2. punkta 
pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:
„Komisija var pieņemt šādus [...] 
pasākumus:”

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.d Direktīvas 150. panta 2. punkta 
pirmo daļu papildina ar šādu 
apakšpunktu:
„fa) definīciju vai kritērijus tādiem 
atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros 
darījumu veidiem, kas ir uzskatāmi par 
„ārkārtīgi sarežģītiem” un kas ir paredzēti 
šīs direktīvas 122.b pantā.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.e punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
150. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.e Direktīvas 150. panta 2. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu daļu:
„Šos pasākumus [...] pieņem ar 
deleģētiem aktiem, saskaņā ar 151., 
151.a un 151.b pantu.”

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.f punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.f Direktīvas 151. panta 2. punktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„2. Pilnvaras pieņemt 150. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.g punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.g  Direktīvas 151. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„–2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.h punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.h  Direktīvas 151. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„–2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 151.a un 
151.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.i punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.i Direktīvas 151. panta 3. punktu 
svītro.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.j punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151.a pants (jauns) (VI sadaļa)



PR\807519LV.doc 23/55 PE439.301v03-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.j Direktīvā aiz 151. panta iekļauj šādu 
pantu:

„151.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Direktīvas 150. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģējumu, cenšas par to 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot deleģētās pilnvaras, uz kurām var 
attiekties atsaukšana.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā tūlītēji vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
derīgumu. To publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.k punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
151.b pants (jauns) (VI sadaļā)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10k) Direktīvā aiz 151.a panta iekļauj 
šādu pantu:

„151.b pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
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paust iebildumus pret deleģēto aktu četru 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, deleģētais 
akts stājas spēkā tajā norādītajā dienā. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.l punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
152. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.l Direktīvas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.a Kredītiestādes, saskaņā ar 84.–
89. pantu aprēķinot riska svērto vērtību, 
līdz 2011. gada 31. decembrim nodrošina 
pašu kapitālu, kas vienmēr pārsniedz vai 
ir vienāds ar to summu, kas norādīta 
5.c punktā vai attiecīgā gadījumā —
5.d punktā.”

Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.m punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
152. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.m Direktīvas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.b Kredītiestādes, kas operacionālā 
riska kapitāla prasību aprēķinam izmanto 
105. pantā noteikto uzlaboto rādītāju 
pieeju, līdz 2011. gada 31. decembrim 
nodrošina pašu kapitālu, kas vienmēr ir 
vismaz vienāds ar to summu, kas norādīta 
5.c punktā vai attiecīgā gadījumā — 5.d 
punktā.”

Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.n punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
152. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.n Direktīvas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.c šā panta 5.a un 5.b punktā minētā 
summa ir 80 % no kopējā minimālā pašu 
kapitāla, kuram vajadzētu būt 
kredītiestādes rīcībā saskaņā ar 4. pantu 
Padomes Direktīvā 93/6/EEK  un saskaņā 
ar Direktīvu 2000/12/EK, kā tas bija spēkā 
līdz 2007. gada 1. janvārim.”
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Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.o punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
152. pants – 5.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.o Direktīvas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„5.d Ja kompetentās iestādes to 
apstiprina, kredītiestādēm, kas minētas 
5.e punktā, summa, kas minēta 5.a un 
5.b punktā, var būt 80 % no kopējā 
minimālā pašu kapitāla, kuram vajadzētu 
būt kredītiestādes rīcībā saskaņā ar 
78. līdz 83. pantu, 103. vai 104. pantu un 
saskaņā ar Direktīvu 2006/49/EK, kā tas 
bija spēkā līdz 2011. gada 1. janvārim.”

Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.p punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
152. pants – 5.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.p Direktīvas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
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„5.e Kredītiestāde 5.d punktu var piemērot 
tikai tad, ja tā 2010. gada 1. janvārī vai no 
šā datuma kapitāla prasību aprēķinam ir 
sākusi izmanot uz iekšējiem reitingiem 
balstītu pieeju vai uzlaboto rādītāju 
pieeju.”

Or. en

Pamatojums

Pēc šā Komisijas priekšlikuma publicēšanas Bāzeles komiteja piekrita pagarināt spēkā esošo 
„Bāzele I” minimālo vērtību piemērošanu, kamēr tiek apspriestas turpmākās reformas.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.q punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
156. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.q Direktīvas 156. pantā aiz 3. punkta 
pievieno šādu punktu:
„Līdz 2012. gada decembrim Komisijai, 
ņemot vērā notikumu attīstību pasaulē, 
būtu jāpārskata atlīdzības politikas 
principi, tostarp arī V un XII pielikumā 
minētie principi, īpašu uzmanību 
pievēršot šo principu efektivitātei, 
ieviešanai un piemērošanai, un jāiesniedz 
par to ziņojums. Šajā ziņojumā ir 
jānorāda visas problēmas tekstā, kas 
radušās, uz šiem noteikumiem attiecinot 
proporcionalitātes principu. Komisija 
iesniedz šo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, pievienojot 
atbilstīgus priekšlikumus.”

Or. en

Pamatojums

Notiek arvien plašākas diskusijas par atbilstīgu atlīdzības politiku, tāpēc ir nepieciešams īss 
pārskata periods, lai nodrošinātu savlaicīgu visu nepieciešamo korekciju izskatīšanu.



PE439.301v03-00 28/55 PR\807519LV.doc

LV

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10.r punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
156. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.r Direktīvas 156. pantā aiz 3.a punkta 
pievieno šādu punktu:
„Lai nodrošinātu konsekvenci un 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
Komisija pārskata 54. panta īstenošanu, 
lai visā Savienības teritorijā nodrošinātu 
pasākumu un sodu konsekvenci, un, 
vajadzības gadījumā, iesniedz 
priekšlikumus.”

Or. en

Pamatojums

Būtiski atšķirīgu sodu piemērošana varētu apdraudēt līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kas 
varētu izraisīt regulējuma arbitrāžu. Tādēļ Komisijai būtu jāpārskata dalībvalstu pieņemtie 
pasākumi vai paredzētie sodi.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EK
VIII nodaļa –2. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas VIII sadaļas 2. daļas 
nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:
„Deleģētie akti un izpildpilnvaras”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Direktīvas 41. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Pasākumus, kas minēti 1. punktā, [..] 
pieņem ar deleģētiem aktiem, saskaņā ar 
42., 42.a un 42.b pantu.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.c punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Direktīvas 42. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„2. Pilnvaras pieņemt 41. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
42. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Direktīvas 42. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.a Līdzko Komisija ir pieņēmusi 
deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.e punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
42. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e Direktīvas 42. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„2.b Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 42.a un 
42.b pantā izklāstītos nosacījumus.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.f punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
42.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.f Direktīvā aiz 42. panta iekļauj šādu 
pantu:

„42.a pants
Deleģēšanas atsaukšana

1. Regulas 41. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome.
2. Iestāde, kas uzsākusi iekšēju 
procedūru, lai nolemtu, vai atsaukt 
pilnvaru deleģējumu, cenšas par to 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot deleģētās pilnvaras, uz kurām var 
attiekties atsaukšana.
3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz 
attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Tas stājas spēkā tūlītēji vai 
vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 
derīgumu. To publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.g punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
42.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.g Aiz 42.a panta iekļauj šādu pantu:
„42.b pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģēto aktu četru 
mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, deleģētais 
akts stājas spēkā tajā norādītajā dienā. Ja 
Eiropas Parlaments vai Padome pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Lisabonas līguma noteikumiem par deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3.h punkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
51. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.h Direktīvas 51. pantu papildina ar šādu 
punktu:
„Komisijai ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visiem pasākumiem, par 
kuriem starptautiskā mērogā panākta 
vienošanās attiecībā uz metodiku un 
minimālajām kapitāla prasībām, kuras 
izrietētu no īpašām prasībām korelācijas 
tirdzniecībai, tostarp minimālās vērtības 
noteikšanu. Gadījumā, ja par šādu vērtību 
ir panākta starptautiska vienošanās, 
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Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 
42., 42.a un 42.b pantu.

Or. en

Pamatojums

Pēc tam, kad tika pieņemts lēmums korelācijas tirdzniecību neiekļaut šīs direktīvas pasākumu 
sarakstā, Bāzeles komisija veic ietekmes novērtējumu, lai noskaidrotu, vai korelācijas 
tirdzniecībai ir nepieciešama minimālā vērtība. Šādas prasības ieviešanai būtu nepieciešama 
Parlamenta un Padomes piekrišana, ko tie paustu, pieņemot deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Izstrādājot un piemērojot atlīdzības 
politiku attiecībā uz to kategoriju 
darbiniekiem, kuru profesionālā darbība 
būtiski ietekmē kredītiestādes riska profilu, 
tām jāievēro šādi principi tādā veidā, kas 
atbilst to dimensijai, iekšējai struktūrai un 
būtībai, darbības jomai un darbību 
sarežģītībai:

22. Izstrādājot un piemērojot atlīdzības 
politiku attiecībā uz to kategoriju 
darbiniekiem, tostarp augstākajai vadībai, 
kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē 
kredītiestādes riska profilu, tām jāievēro 
šādi principi tādā veidā, kas atbilst to 
dimensijai, iekšējai struktūrai un būtībai, 
darbības jomai un darbību sarežģītībai:

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atlīdzības politika atbalsta kredītiestādes 
uzņēmējdarbības stratēģiju, mērķus, 

b)  atlīdzības politika atbalsta 
kredītiestādes uzņēmējdarbības stratēģiju, 
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vērtības un ilgtermiņa intereses; mērķus, vērtības un ilgtermiņa intereses,
un aptver pasākumus, lai izvairītos no 
interešu konfliktiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kredītiestādes vadība (uzraudzības 
funkcija) izstrādā atlīdzības politikas 
pamatprincipus un atbild par tās 
īstenošanu; 

c) kredītiestādes vadība (uzraudzības 
funkcija) pieņem un regulāri pārskata
atlīdzības politikas pamatprincipus un 
atbild par tās īstenošanu; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz reizi gadā jāveic centrāla un 
neatkarīga iekšējā pārbaude par to, kā tiek 
īstenota atlīdzības politika attiecībā uz 
atbilstību vadības definētajai atlīdzības 
politikai un procedūrām (uzraudzības 
funkcija);

d) vismaz reizi gadā jāveic centrāla un 
neatkarīga iekšējā pārbaude par to, kā tiek 
īstenota atlīdzības politika attiecībā uz 
atbilstību vadības pieņemtajai atlīdzības 
politikai un procedūrām (uzraudzības 
funkcija);
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Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) darbinieki, kas iesaistīti kontroles 
darbībās, ir neatkarīgi no uzņēmuma 
struktūrvienībām, kuras tie pārrauga, 
viņiem ir pienācīgas pilnvaras un 
atlīdzība saskaņā ar to mērķu 
sasniegšanu, kas saistīti ar viņu darbību, 
neatkarīgi no to uzņēmējdarbības jomu 
rezultātiem, kuras viņi kontrolē;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20  atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) darbības novērtējums notiek, 
pamatojoties uz daudzgadu sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka novērtēšanas process 
balstās uz darbības rādītājiem ilgtermiņā 
un ka faktiskā to atlīdzības komponentu 
samaksa, kura balstās uz darbības 
rādītājiem, ir sadalīta visa tā laika posma 
garumā, kurā ņem vērā kredītiestādes 
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uzņēmējdarbības ciklu un tās 
uzņēmējdarbības riskus; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) kopējā mainīgā atlīdzība neierobežo 
kredītiestādes spēju stiprināt kapitāla 
bāzi; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) kredītiestādēs, kas konkrētajā laika 
periodā gūst priekšrocības no valdības 
īstenotajiem ārkārtas intervences 
pasākumiem, to direktoriem neizmaksā 
mainīgo atlīdzību;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā direktori ar atbildīgi par sava uzņēmuma vispārējiem darbības rādītājiem, un Finanšu 
stabilitātes padome ir izvirzījusi prasību, ka prēmijām jāatbilst darbības rezultātiem, nevar 
būt attaisnojuma tam, ka viņi saņem prēmijas laikā, kad uzņēmums turpina pieprasīt ārkārtas 
palīdzību no valsts. Šāds pasākums novērš arī morālā kaitējuma risku attiecībā uz šādiem 
maksājumiem un nodrošina, ka galvenā vērība tiek veltīta iestādes, it īpaši tās  kapitāla 
bāzes, stiprināšanai, lai varētu atmaksāt šos līdzekļus nodokļu maksātājiem un mazināt 
nepieciešamību pēc valdības sniegtā atbalsta.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) garantētu mainīgo atlīdzību piešķir 
izņēmuma kārtā un tikai saistībā ar jaunu 
darbinieku pieņemšanu darbā un ne ilgāk 
par pirmo gadu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami lielai 
attiecībā pret kopējo atlīdzības summu, lai 
varētu piemērot pilnīgi elastīgu prēmiju
politiku, paredzot arī iespēju neizmaksāt 
prēmijas;

f) kopējās atlīdzības summas mainīgā un 
nemainīgā daļa ir atbilstīgi līdzsvarotas; 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami lielai 
attiecībā pret kopējo atlīdzības summu, lai 
varētu piemērot pilnīgi elastīgu atlīdzības 
mainīgās daļas politiku, paredzot arī 
iespēju neizmaksāt atlīdzības mainīgo 
daļu, un, jebkurā gadījumā, atlīdzības 
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mainīgā daļa nav lielāka par 50 % no 
attiecīgās personas kopējās atlīdzības;

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi citos Finanšu stabilitātes padomes noteikumu principos paustajai pieejai līdz ar 
principu par atbilstīgu līdzsvaru starp atlīdzības  fiksēto un mainīgo daļu būtu jāparedz arī
minimālās prasības, lai nodrošinātu efektīvu tā īstenošanu.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) izvērtējot darbības, lai aprēķinātu 
prēmijas vai kopējās prēmijas, tās pielāgo
pašreizējiem un turpmākajiem riskiem un 
ņem vērā nepieciešamās kapitāla un 
likviditātes prasības;

h) mainīgās atlīdzības daļu kopuma 
lielums un tā sadalījums kredītiestādē ir 
atkarīgs no visiem pašreizējiem un
potenciālajiem riskiem, it īpaši no: 

– uzņemto risku atbalstam nepieciešamā 
kapitāla izmaksām un daudzuma;
– uzņēmējdarbības veikšanai uzņemtā
likviditātes riska izmaksām un daudzuma, 
kā arī
– atbilstības grafikam un iespējas nākotnē 
saņemt varbūtējos ieņēmumus, kas 
iekļauti pašreizējā peļņā; 

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) ja kredītiestādes finanšu rādītāji 
sarūk vai kļūst negatīvi, parasti 
ievērojami samazinās kopējā mainīgā 
atlīdzība, tas attiecas gan uz pašreizējo 
atlīdzināšanu, gan uz iepriekš nopelnītās 
summas izmaksāšanu, tostarp izmantojot 
„malus” vai atgūšanas tiesību 
mehānismu;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) ievērojamu daļu no jebkuras mainīgās 
atlīdzības daļas veido kredītiestādes 
akcijas vai ar akcijām saistīti instrumenti
(atkarībā no attiecīgās kredītiestādes 
juridiskās struktūras) vai, attiecībā uz 
kredītiestādēm, kas nav iekļautas biržas 
sarakstā, attiecīgā gadījumā citi 
instrumenti, kas nav saistīti ar samaksu 
naudā, un šis īpatsvars ir vismaz 50 %; 
šīm akcijām, ar akcijām saistītiem 
instrumentiem un citiem instrumentiem, 
kas nav saistīti ar samaksu naudā, 
piemēro pienācīgu aiztures politiku, kura 
ir izstrādāta, lai stimulus saskaņotu ar 
kredītiestādes ilgtermiņa interesēm, un šis 
aiztures periods nav īsāks par trīs gadiem.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Finanšu stabilitātes padomes principu, ka par maksāšanas līdzekli var 
izmantot akcijas. Šāda pieeja vienādo stimulus un nostiprina uzņēmuma kapitāla stāvokli. Lai 
nodrošinātu minētā pasākuma efektivitāti, FSP principi paredz piemērot pienācīgu aiztures 
periodu. Atbilstīgi citur izmantotajai pieejai pietiek ar to, ka šim saglabāšanas periodam 
nosaka tikai minimālo ilgumu. Saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (2009)3177 un FSP 
noteikumiem par prēmiju atlikšanu, minimālais laiks būtu jānosaka trīs gadi.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ievērojami lielu prēmiju lielākās daļas 
izmaksas termiņš ir pagarināts piemērotā 
laika posmā un ir pakārtots uzņēmuma 
turpmākajai darbībai.

i) izmaksas termiņu ievērojamai daļai no 
atlīdzības mainīgās daļas pagarina uz 
pietiekamu laika posmu; daļas, kuras 
izmaksāšanas termiņš tika pagarināts, 
lielumu un pagarinātā termiņa ilgumu 
nosaka atbilstīgi ekonomikas attīstības 
ciklam, uzņēmējdarbības veidam, to 
ietekmējošajiem riskiem un attiecīgo 
darbinieku darbībai; atlīdzību, kas 
jāizmaksā saskaņā ar atlikta maksājuma 
noteikumiem, nevar izmaksāt ātrāk, bet 
var piešķirt tikai pa daļām; izmaksas 
termiņu pagarina vismaz 40 % no 
atlīdzības mainīgās daļas; ja atlīdzības 
mainīgā daļa ir īpaši liela summa, atliek 
vismaz 60 % maksājumu no summas, un 
šis pagarinājuma laiks nav īsāks par trīs 
gadiem;

Or. en

Pamatojums

FSP koriģējums attiecībā uz prēmiju izmaksas termiņa pagarināšanu. Šis grozījums ir 
formulēts tā, lai precizētu, ka prioritātei jābūt izmaksājamās summas apjoma un 
pagarinājuma termiņa noteikšanai atkarībā no ekonomikas attīstības cikla un attiecīgās 
personas, uzņēmējdarbības struktūrvienības un uzņēmuma darbības, un tādēļ pagarinājuma 
termiņš varētu būt trīs gadus ilgs vai vēl ilgāks.



PR\807519LV.doc 41/55 PE439.301v03-00

LV

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ia apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) mainīgo atlīdzību, tostarp atlikto 
maksājuma daļu, izmaksā vai piešķir tikai 
tad, ja tā ir ilgstpējīga atbilstoši 
kredītiestādes vispārējam finanšu 
stāvoklim un pamatota ar kredītiestādes 
un attiecīgās personas darbības 
rezultātiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22. punkts – ib apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) darbiniekiem jāapņemas neizmantot 
personīgā riska ierobežošanas stratēģijas 
vai ar atlīdzību un atbildību saistītu 
apdrošināšanu, lai mazinātu paredzētās 
riska korekcijas ietekmi atlīdzības 
noteikumos.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.
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Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 1. punkts
Direktīva 2006/48/EK
V pielikums – 11. iedaļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a Kredītiestādes, kas ir nozīmīgas to 
lieluma, iekšējās struktūras un būtības, kā 
arī darbības jomas un darbību 
sarežģītības ziņā, izveido atlīdzības 
komiteju. Atlīdzības komiteja tiek veidota 
tā, lai tā varētu sniegt kompetentu un 
neatkarīgu atzinumu par atlīdzības 
politiku un atlīdzības noteikšanas 
principiem un par stimuliem, kas 
izstrādāti, lai pārvaldītu risku, kapitālu un 
likviditāti. 
Atlīdzības komiteja ir atbildīga par tādu 
lēmumu sagatavošanu, kas saistīti ar 
atlīdzību, tostarp tādu lēmumu, kas 
ietekmē attiecīgās kredītiestādes risku un 
riska pārvaldību un kas jāpieņem vadībai, 
pildot tās uzraudzības funkcijas. 
Atlīdzības komitejas priekšsēdētājs un 
lielākā daļa tās locekļu ir pārvaldes 
struktūras locekļi, kuri attiecīgajā 
kredītiestādē neveic nekādas 
izpildfunkcijas. Gatavojot šādus lēmumus, 
atlīdzības komiteja ņem vērā 
kredītiestādes akcionāru, ieguldītāju un 
citu ieinteresēto personu ilgtermiņa 
intereses.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka atlīdzības politika tiek noteikta atbilstīgi uzņēmuma ilgtermiņa interesēm, 
komitejas locekļu vairākumam būtu jāpārstāv kredītiestādes akcionārus, ieguldītājus un citas 
ieinteresētās  personas un par tās priekšsēdētāju jāieceļ kāds no šī uzņēmuma direktoriem, 
kurš nav izpildvaras loceklis.
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas XII pielikuma virsrakstu 
aizstāj ar šādu:
PĀRREDZAMĪBAS UN
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS 
TEHNISKIE KRITĒRIJI

Or. en

Pamatojums

Lai norādītu uz jauno pārredzamības prasību, ko ieviesa ar mērķi saskaņot šo direktīvu ar 
FSP principiem.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Attiecībā uz to darbinieku kredītiestāžu 
atlīdzības politiku un praksi, kuru 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
bankas vai ieguldījumu sabiedrības riska 
profilu, jāsniedz šāda informācija:

Attiecībā uz to darbinieku kredītiestāžu 
atlīdzības politiku un praksi, kuru 
profesionālā darbība būtiski ietekmē 
bankas vai ieguldījumu sabiedrības riska 
profilu, sabiedrībai jāsniedz un regulāri, 
ne retāk kā reizi gadā, jāatjaunina šāda 
informācija. Kredītiestādes ievēro šīs 
prasības tādā veidā, kas atbilst to 
lielumam, iekšējai struktūrai un būtībai, 
darbības jomai un darbību sarežģītībai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācija par darbības novērtējuma 
kritērijiem un piesaisti riskam;

c) svarīgākās atlīdzības sistēmas projekta 
iezīmes, tostarp informācija par darbības 
novērtējuma kritērijiem un piesaisti riskam,
maksājumu atlikšanas politiku un 
piešķiršanas kritērijiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar G–20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes principiem.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) galvenie rādītāji un loģiskais 
pamatojums, uz kā balstās katra prēmiju
sistēma un citas priekšrocības, kas nav 
saistītas ar samaksu naudā.

e) galvenie rādītāji un loģiskais 
pamatojums, uz kā balstās katra mainīgo 
daļu sistēma un citas priekšrocības, kas 
nav saistītas ar samaksu naudā.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
I pielikums – 4. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2006/48/EK
XII pielikums – 2. daļa – 15. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) apkopoti skaitliskie dati par atlīdzību, 
kuri kategorizēti pēc uzņēmējdarbības 
jomas un pēc augstākās vadības 
darbiniekiem un tiem darbiniekiem, kas 
ar savu darbību būtiski ietekmē 
kredītiestādes riska profilu, un kuros 
norādīts:
i) atlīdzības summas finanšu gadam, kas 
iedalītas mainīgajā un nemainīgajā 
atlīdzībā, un saņēmēju skaits;
ii) mainīgās atlīdzības summas un veids, 
kas iedalīts skaidrā naudā, akcijās un ar 
akcijām saistītos instrumentos un citos 
veidos;
iii) atlikušo atlīdzības atlikto maksājumu 
summas, kas iedalītas piešķirtajās un 
nepiešķirtajās daļās;
iv) atlīdzības atlikto maksājumu summas, 
kas finanšu gadā piešķirtas, izmaksātas 
un samazinātas, pielāgojot darbības 
rezultātiem;
v) finanšu gada laikā veiktie maksājumi 
par jauna darba līguma parakstīšanu un 
par amata atstāšanu un saņēmēju skaits 
šādiem maksājumiem, un
vi) finanšu gadā piešķirto maksājumu 
summas par amata atstāšanu, saņēmēju 
skaits un lielākā šādi piešķirtā summa 
vienai personai.
Attiecībā uz kredītiestādes direktoriem 
šajā punktā minēti skaitliskie dati tiek 
publiskoti, sniedzot informāciju par katru 
direktoru.

Or. en

Pamatojums

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
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activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
I pielikums – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iekļauj šādu punktu:
„14.a Atkāpjoties no 14. punkta, iestāde 
korelācijas tirdzniecības portfelim var 
noteikt šādu specifiskā riska kapitāla 
prasību: Iestāde aprēķina i) specifiskā 
riska kapitāla prasību kopsummu, kas 
būtu piemērojama tikai korelācijas 
tirdzniecības portfeļa neto garajām 
pozīcijām, un ii) specifiskā riska kapitāla 
prasību kopsummu, kas būtu 
piemērojama tikai korelācijas 
tirdzniecības portfeļa neto īsajām 
pozīcijām. Lielākā no šīm kopsummām 
kļūst par korelācijas tirdzniecības portfeļa 
specifiskā riska kapitāla prasību.
Šīs direktīvas nolūkā korelācijas 
tirdzniecības portfelī ir pārvēršanas 
vērtspapīros pozīcijas un n-to saistību 
nepildīšanas gadījuma kredīta 
atvasinājuma instrumenti, kas atbilst 
šādiem kritērijiem:
a) šīs pozīcijas nav ne atkārtotas 
pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, ne 
iespējas līgums uz pārvēršanas 
vērtspapīros laidieniem, ne arī kādi citi 
pārvēršanas vērtspapīros darījumu 
atvasinājuma instrumenti, kas 
nenodrošina proporcionālas daļas no 
pārvēršanas vērtspapīros laidiena 
ieņēmumiem (izņemot, cita starpā, 
sintētisku aizņemto līdzekļu īpatsvara 
palielināšanas augstākā līmeņa laidienu), 
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un
b) visi atsauces instrumenti ir viena 
nosaukuma instrumenti, tostarp viena 
nosaukuma kredīta atvasinātie 
instrumenti, attiecībā uz kuriem pastāv 
likvīds divvirzienu tirgus. Tas aptver arī 
parasti pārdodamus indeksus, kas balstīti 
uz šīm atsauces vērtībām. Uzskata, ka 
divvirzienu tirgus pastāv tur, kur ir 
neatkarīgi godprātīgi piedāvājumi pirkt 
un pārdot tā, ka cena ir loģiski saistīta ar 
pēdējās tirdzniecības cenu vai pašreizējās 
godprātīgās konkurējošās pirkšanas un 
pārdošanas kotācijas var noteikt vienas 
dienas laikā un nokārtot par šādu cenu 
salīdzinoši īsā laikā, kas atbilst 
tirdzniecības tradīcijām.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Bāzeles komitejas lēmumu par korelācijas tirdzniecības izslēgšanu.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
II pielikums – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/49/EC
I pielikums – 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) Iekļauj šādu punktu:
„14.b Par korelācijas tirdzniecības 
portfeļa daļu nevar kļūt pozīcijas, kurai ir 
atsauce uz kādu no turpmāk minētajiem:
a) pamatā esošais instruments, ko varētu 
pieskaitīt tādām darījumu kategorijām 
ārpus kredītiestādes tirdzniecības portfeļa, 
kas minētas Direktīvas 2006/48/EK 
79. panta 1. punkta i) un h) apakšpunktā, 
vai
b) prasība pret īpašam nolūkam izveidoto 
struktūru.
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Iestāde korelācijas tirdzniecības portfelī 
var iekļaut pozīcijas, kas nav ne 
pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, ne n-to 
saistību nepildīšanas gadījuma kredīta 
atvasinājuma instrumenti, bet kuras 
ierobežo citu šī portfeļa pozīciju risku, ar 
nosacījumu, ka instrumentam vai tā 
pamatā esošajiem instrumentiem pastāv 
likvīds divvirzienu tirgus, kā aprakstīts 
14.a punkta b) apakšpunktā.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar Bāzeles komitejas lēmumu par korelācijas tirdzniecības izslēgšanu.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
II pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2006/49/EC
V pielikums – 5.ka punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.ka Kompetentās iestādes atzīst iekšējās 
pieejas izmantošanu, lai korelācijas 
tirdzniecības portfeļa specifiskā riska 
kapitāla prasības vietā aprēķinātu papildu 
kapitāla prasības saskaņā ar I pielikuma 
14.a punktu, ja ir izpildīti visi šā punkta 
nosacījumi. Šāda iekšēja pieeja 99,9 % 
ticamības intervālā pienācīgi aptver visus 
cenas riskus viena gada laikposmā, 
pieņemot nemainīgu riska pakāpi un 
vajadzības gadījumā veicot korekcijas, lai 
atspoguļotu likviditātes, koncentrāciju, 
cenu fiksēšanas un neobligātuma ietekmi. 
Iestāde šajā pieejā var iekļaut visas 
pozīcijas, ko pārvalda kopā ar pozīcijām 
korelācijas tirdzniecības portfelī, un pēc 
tam šīs pozīcijas izslēgt no pieejas, kā 
prasīts šā pielikuma 5.a punktā.
Pienācīgi aptver īpaši šādus riskus:
i) kumulatīvo risku, kas izriet no vairāku 
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saistību neizpildes, tostarp no saistību 
neizpildes sadalītajos produktos;
ii) kredītu likmju starpības risku, tostarp 
gamma un cross-gamma faktoru ietekmi 
(gamma and cross-gamma effects);
iii) implicēto korelāciju svārstības, tostarp 
starpību un korelāciju savstarpēji saistīto 
ietekmi;
iv) bāzes risku, kas aptver gan
– indeksa likmju starpības un tajā 
ietilpstošo atsevišķo nosaukumu 
ienākumu/izdevumu starpības bāzi, gan
– indeksa un pasūtītā portfeļa implicētās 
korelācijas bāzi;
v) atgūšanas likmes svārstības, kā tās ir 
saistītas ar atgūšanas likmes tendenci 
ietekmēt laidiena cenas; un
vi) apjomu, kādā salīdzinošā riska 
novērtējumā iekļauti ieguvumi no 
dinamiskās nodrošinājuma stratēģijas, 
nodrošinājuma novirzes risku un 
iespējamās izmaksas, lai atkal atjaunotu 
šādu nodrošinājumu līdzsvaru.
Šā punkta nolūkā iestādei ir pietiekami 
tirgus dati, lai nodrošinātu, ka tā savā
iekšējā pieejā pilnībā aptver šo darījumu 
ievērojamākos riskus saskaņā ar šajā 
punktā noteiktajiem standartiem, ar 
pretpārbaudi vai citiem piemērotiem 
līdzekļiem pierāda, ka tās riska 
novērtējumi var adekvāti skaidrot šo 
produktu cenu izmaiņas laika gaitā, un 
nodrošina, ka tā var atšķirt tādas 
pozīcijas, attiecībā uz kurām tās rīcībā ir 
apstiprinājums, lai varētu tās iekļaut 
kapitāla prasībās saskaņā ar šo punktu, 
no tādām pozīcijām, attiecībā uz kurām 
tai nav šāda apstiprinājuma.
Attiecībā uz portfeļiem, uz kuriem attiecas 
šis punkts, iestāde regulāri piemēro īpašu 
iepriekš paredzētu stresa scenāriju 
kopumu. Ar šiem stresa scenārijiem 
pārbauda stresa ietekmi uz saistību 
neizpildes rādītājiem, atgūšanas likmēm, 
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kredītu likmju starpību, uz savstarpējo 
saikni ar korelācijas tirdzniecības nodaļas 
ienākumiem un zaudējumiem. Iestāde 
piemēro šos stresa scenārijus vismaz reizi 
nedēļā un vismaz reizi ceturksnī paziņo 
kompetentajām iestādēm rezultātus, 
tostarp salīdzinājumus ar iestādes 
kapitāla prasībām saskaņā ar šo punktu. 
Par jebkuru gadījumu, kad stresa testi 
norāda uz būtisku šo kapitāla prasību 
trūkumu, laikus jāziņo kompetentai 
iestādei. Pamatojoties uz šo stresa 
pārbaužu rezultātiem, kompetentās 
iestādes apsver kapitāla prasības 
papildinājumu attiecībā uz korelācijas 
tirdzniecības portfeli, kā noteikts 
Direktīvas 2006/48/EK 136. panta 
2. punktā. Iestāde vismaz reizi nedēļā 
aprēķina kapitāla prasības, lai aptvertu 
visus cenas riskus.”

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Bāzeles komitejas lēmumam par korelācijas tirdzniecības izslēgšanu.
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PASKAIDROJUMS

Pārskats

Komisija pieņēma Kapitāla prasību direktīvas trešo pārskatīto variantu 2009. gada 13. jūlijā. 
Šā priekšlikuma galvenie elementi ir

 tiek ieviesti skaidri noteikumi un atbilstīgi uzraudzības pasākumi un sankcijas 
attiecībā uz atlīdzības politiku, it īpaši prēmijām, lai novērstu politiskās nostādnes, 
kas veicina nepieļaujamu risku;

 stingrākas kapitāla prasības tirdzniecības portfelī iekļautajām pozīcijām1;

 stingrākas kapitāla prasības atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros2;

Šī finanšu krīze un nepieciešamība pēc plaša nodokļu maksātāju atbalsta ir norādījušas uz 
galvenajiem trūkumiem banku vispārējā darbībā.

Krīzes galvenais faktors bija nepietiekams finanšu līdzekļu daudzums banku sistēmā. Banku 
riska modeļi arvien vairāk liecināja, ka lielu daļu no banku tirdzniecības darbībām varēja 
veikt ar mazāku kapitāla segumu.

Krīzei pieaugot, šis kapitāla trūkums ātri lika sevi manīt, un bija nepieciešams plašs valdības 
tiešais un netiešais atbalsts. ES tiešajai valsts intervencei tika iztērēti apmēram 
EUR 3,9 miljardi.

Nodokļu maksātāji vairs nepiekritīs tam, ka bankas privatizē peļņu, bet sabiedrisko 
zaudējumus, jo īpaši pēc tam, kad gada laikā, pamatojoties uz valdības ārkārtas atbalstu, tika 
gūta lielāka peļņa un izmaksātas lielākas prēmijas.

Atlīdzības politika banku sektorā, jo īpaši pārmērīgi lielās prēmijas, ir radījuša stimulus 
dzīties pēc ātras peļņas un aizmirst par ilgtermiņa stabilitāti. Tā kā uzņēmuma lēmumu 
pieņemšanas procesā noteicošie ir atsevišķu produktu pārdevēju un direktoru stimuli, šī 
politika palielināja riskus uzņēmumiem un visai finanšu sistēmai kopumā. 

G–20 un ES ir uzsākušas plašu reformu programmu, lai novērstu turpmākās krīzes un 
stimulus uzņemties pārmērīgu risku un nodrošinātu, ka nodokļu maksātājiem nākotnē vairs 
nebūs jāatbild par glābšanas pasākumiem. Referente atbalsta šo Komisijas priekšlikumu kā šā 
reformu procesa daļu, vienlaikus iesakot pasākumus, lai padarītu stingrākus atlīdzības 
noteikumus un nodrošinātu Parlamentam pārraudzību pār Bāzeles procesu.

Atlīdzība

Pēc finanšu krīzes Komisija ir rūpīgi izanalizējusi dažādas atlīdzības sistēmas. De Larosière
                                               
1 banku un ieguldījumu sabiedrību rīcībā īslaicīgi esoši aktīvi, kurus paredzēts pārdot
2 pārvēršana vērtspapīros, kurā ietilpst arī tās pamatā esošās pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas
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ziņojumā ir teikts, ka prēmijām vajadzētu atbilst darbības rezultātiem, tās nedrīkst būt 
garantētas un tās būtu jāizmaksā vairāku gadu laikā. Šie principi tika izmantoti Komisijas 
2009. gada 30. aprīļa ieteikumā par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē, kas 
kalpoja par pamatu šajā priekšlikumā iekļautajam tekstam par atlīdzību. Priekšlikumā ir 
paredzētas sankcijas, gan kā finansiāli un nefinansiāli pasākumi, gan kā soda palielināšana 
attiecībā uz kapitāla prasībām. Komisijas tekstā ir paredzētas arī pārredzamības un 
informācijas izpaušanas prasība.

Finanšu stabilitātes padome (FSP) 2009. gada septembrī publicēja pamatotas kompensāciju 
piešķiršanas principus, ko Pitsburgā bija apstiprinājuši G-20 valstu vadītāji. Šie principi ir 
izstrādāti, lai nepieļautu tādas atlīdzības sistēmas, kas veicina pārmērīgu risku uzņemšanos vai 
pasliktina finanšu iestāžu stāvokli. Šie principi nosaka pamatotas atlīdzības prakses 
sastāvdaļas piecās jomās:

o pārvaldībā;

o atlīdzināšanā un kapitāla jomā;
o maksājumu struktūrā un risku koriģēšanā;

o informācijas atklāšanā;
o kontrolējošajā uzraudzībā,

Jauni pamatotas atlīdzības politikas principi

Referente ar iesniegtajiem grozījumiem cenšas šajā priekšlikumā iekļaut un stiprināt FSP 
principus, lai varētu izveidot noturīgu un taisnīgu atlīdzības sistēmu.  Dalībvalstis var noteikt 
vēl stingrākas prasības, nekā tas paredzēts šajā priekšlikumā, tomēr ir svarīgi noteikt stingras 
minimālās prasības, lai novērst iespēju izmantot regulējuma arbitrāžu. Tādēļ referente ierosina 
šādas prasības:

 prēmijas jāpiešķir, pamatojoties uz ilgtermiņa darbības rezultātiem, tās nedrīkst būt 
garantētas un nedrīkst būt paredzēti „zelta izpletņi”, kā atlīdzība par pieļautajām kļūdām;

 prioritātei jābūt uzņēmuma stabilitātes saglabāšanai, tādējādi uzņēmuma prēmiju 
maksājumi nedrīkst mazināt to spējas stiprināt savu kapitāla bāzi;

 FSP principi paredz īpašus pasākumus bankām, kuras saņem ārkārtējo valsts atbalstu. Lai 
novērstu morālo kaitējumu, uzņēmumiem jābūt pienākumam vispirms atmaksāt aizdotos 
līdzekļus nodokļu maksātājiem un stiprināt savu kapitāla bāzi un tikai tad tie var maksāt 
prēmijas direktoriem;

 prēmijām un algai jābūt samērīgām;  it īpaši personu prēmijas nedrīkst pārsniegt 50 % no 
viņu kopējā gada atalgojuma;

 vismaz 50 % no prēmijas ir jāizmaksā akcijās; atbilstīgi Komisijas 
ieteikumam (2009)3177, šīs akcijas ir jāpatur savā īpašumā vismaz trīs gadus;
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 jebkuras prēmijas ievērojamas daļas izmaksāšana ir jāatliek uz laiku, kas ir samērīgs ar 
tirgojamā izstrādājuma uzņēmējdarbības ciklu, un, ja darbības rezultāti ir slikti, atliktā daļa 
ir jāatgūst;

 jebkurā gadījumā, izmaksājot prēmiju, vismaz 40 % no tās (60 % no īpaši lielām 
prēmijām) ir jāveic atliktais maksājums. Atlikšanas termiņš nedrīkst būs īsāks par trīs 
gadiem.

Noteikumi uzņēmumu vadības, pārredzamības un informācijas nodošanas atklātībai 
uzlabošanai

Reglamentējoši pasākumi un pārraudzība nevar aizstāt iedarbīgu uzņēmumu vadību un 
pārredzamību. Ir skaidrs, ka, krīzei tuvojoties, akcionāri nepietiekami uzraudzīja banku 
atlīdzības politiku. Referente ierosina, ka

 uzņēmumiem jāizveido atlīdzības komiteja, kas pārraudzīto to īstenotās darbības;

 šīs komitejas priekšsēdētājam un vairumam tās locekļu jābūt izpildvaru nepārstāvošiem 
direktoriem;

 komitejas locekļu uzdevumam jābūt aizsargāt uzņēmuma akcionāru, ieguldītāju un citu 
ieinteresēto personu ilgtermiņa intereses;

 uzņēmumiem jānodod atklātībā informācija par atlīdzības politiku un maksājumiem, 
tostarp uzņēmējdarbības struktūrvienību maksājumiem, un maksājumiem atsevišķiem 
direktoriem,

Salīdzinošā novērtēšana valsts un ES līmenī

Šo pasākumu galvenais mērķis ir novērst riska faktorus atlīdzības politikā. Tomēr referente 
pauž bažas par to, finanšu sektorā īstenotā atlīdzības prakse deformē stimulus ekonomikā 
kopumā. Valsts uzraudzības iestādēm būtu jāizmanto informācija, ko tās vāc par atlīdzības 
politiku un maksājumiem, lai salīdzinoši novērtētu iestādes valsts līmenī, bet Eiropas Banku 
iestāde veiktu līdzīgu uzdevumu Eiropas līmenī. Salīdzinošā novērtēšana, stingrāka 
uzņēmumu vadība, ieinteresēto personu iesaistīšana un lielāka pārredzamība palīdzēs 
sabiedrībai, ieguldītājiem un politikas veidotājiem izdarīt plašākus secinājumus par atlīdzības 
noteikšanas principiem finanšu nozarē. 

Īstenojot Bāzeles procesa kapitāla prasības tirdzniecības portfeļiem un 
atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros

Bāzeles Banku uzraudzības komiteja organizē starptautiskas diskusijas par kapitāla prasībām. 
ES jau ir pastiprinājusi virkni pārlabojumu1, par ko vienojās Bāzelē, un tiem jāstājas spēkā 
                                               

1 Direktīva 2009/111/EK, „Kapitāla prasību direktīva 2 „
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2010. gada 31. decembrī.  Šajā priekšlikumā ir apskatīti turpmākie pasākumi, par ko vienojās 
Bāzelē un kam jāstājas spēkā tajā pašā datumā. Notiek diskusijas par vēl pamatīgākām 
reformām. Tādēļ šis priekšlikums būtu jā uzskata par vienu no minētās reformas posmiem.

Stabilākas bankas

Bankas ir piekritušas augstāku kapitāla prasību principam, tomēr tās mēģina atlikt šo 
pasākumu ieviešanu vai izmantot iepriekš iegūtas tiesības attiecībā uz esošajiem aktīviem. Kā 
attaisnojumu šai rīcībai bankas min potenciālo ietekmi uz kredītspēju un reālo ekonomiku. 
Referente atzīst, ka svarīgākais uzdevums ir veicināt strauju ekonomikas atlabšanu, un ir 
rūpīgi ieklausījusies banku paustajā viedoklī. Tomēr ir jāapsver trīs būtiski jautājumi:

1. šie pasākumi ir izstrādāti, lai izlabotu pastāvošo un nepietiekami novērtēto risku saistībā ar 
tirdzniecības portfeļiem un atkārtotu pārvēršanu vērtspapīros. Ja stāvokli neizdosies 
izlabot, tas novestu pie tā, ka banku bilancē parādās jaunas nestabilas pozīcijas un netiek 
pietiekami nodrošinātas jau esošās nestabilās pozīcijas. Nav šaubu, ka mums ir savlaicīgi 
jāīsteno šie pasākumi, citādi pastāv risks piedzīvot kārtējo banku sistēmas kļūmi;

2. salīdzinājumā ar banku portfeļiem tirdzniecības portfeļu aktīvu vērtība bija noteikta par 
zemu attiecībā uz to, cik daudz kapitāla jātur šo aktīvu garantēšanai, tādējādi mudinot 
plašāk iesaistīties augstāka riska tirdzniecības darījumos.  Šo kapitāla prasību 
līdzsvarošana kopumā samazinās šādu iesaistīšanos, nevis mudinās samazināt kreditēšanu;

3. pār šā priekšlikuma pamatelementiem Bāzelē vienojās jau 2009. gada pirmajā pusē, dodot 
bankām vairāk nekā 18 mēnešus, lai tās varētu izpildīt prasības līdz paredzamajam 
īstenošanas datumam. Kopš šīs vienošanās bankas, lai gan daļēji mazākā apmērā, 
dividendu un darbinieku prēmiju veidā ir izmaksājušas ievērojamu daļu no 2009. gada 
ienākumiem, tādējādi apliecinot, ka pašas tic savai spējai īstenot Bāzeles saistības. 

Tādēļ referente atbalsta šos Komisijas priekšlikumus Bāzeles vienošanos īstenošanai. 
Referente ierosina izdarīt grozījumus trijās jomās:

pirmkārt, jāturpina apsvērt Briselē pieņemtais lēmums jaunajās tirdzniecības portfeļa prasībās 
neiekļaut korelācijas tirdzniecību;

otrkārt, Bāzelē turpinās diskusijas par korelācijas tirdzniecības kapitāla prasību minimālajām 
vērtībām. Tā kā šis jautājums vēl nav pilnībā izvērtēts, tad ir priekšlaicīgi ieviest šādu 
noteikumu. Tādēļ referente paredz deleģēt pilnvaras šādu vērtību ieviešanai, ja Bāzelē par to 
vienosies;

treškārt, ļoti pamatots ir Komisijas priekšlikums, ka uzraudzītājam vispirms ir jāapstiprina, ka 
ir notikusi ārkārtīgi sarežģītu atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros darījumu pienācīga 
pārbaude. Tā kā bankas neveica pienācīgu pārbaudi, to veiktie darījumi tika pakļauti ārkārtīgi 
augstam riskam, ko pašas bankas īsti neizprata un kas tādējādi ļoti ietekmēja krīzes gaitu. 
Tomēr ir būtiski nodrošināt šādai atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros skaidru un precīzu 
definīciju, lai radītu reglamentējošo noteiktību un neļautu, ka uzraudzītājiem tiek noteikti 
pārmērīgi daudzi papildu pienākumi. Tādēļ minētā definīcija būtu jāapstiprina Parlamentam 
saskaņā ar deleģēto aktu procedūru.
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Komisija Briseles sarunās par šiem nolīgumiem pārstāv ES. Nav pieņemams, ka ES 
demokrātiskajām iestādēm netiek sniegta iespēja dot nozīmīgu ieguldījumu šajā procesā, it 
īpaši laikā, kad Briselē tiek apspriestas fundamentālas, drīzāk politiskas nevis tīri tehniskas, 
reformas. Kapitāla prasību direktīvā 2 ir iekļauta pārskata klauzula, kurā paredzēts, ka līdz 
2009. gada beigām Komisijai jāiesniedz ziņojums par šīm reformām kopumā. Patlaban tiek 
veikts vispusīgs novērtējums. Ir būtiski, lai pēc šā novērtējuma secinājumu saņemšanas, bet 
vēl pirms Briselē tiek panākta vienošanās par šiem jautājumiem, Komisija sāk saturīgu 
dialogu ar Parlamentu, nodrošinot, ka tā sarunu vešanai saņem skaidras demokrātiskas 
pilnvaras.


