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Grozījums Nr. 21
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 2009. gada 23. septembrī Komisija 
pieņēma priekšlikumus trim regulām par 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas 
izveidi, ieskaitot trīs Eiropas uzraudzības 
iestāžu izveidi, lai veicinātu Savienības 
tiesību aktu konsekventu piemērošanu un 
kvalitatīvu kopīgo regulēšanas un 
uzraudzības standartu un prakses 
iedibināšanu. Tās ir ar Regulu …/…ES… 
dibinātā Eiropas Banku iestāde (EBI), ar 
Regulu …/…ES… dibinātā Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) un ar 
Regulu …/…ES… dibinātā Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde 
(EAFPI).

(3) 2009. gada 23. septembrī Komisija 
pieņēma priekšlikumus trim regulām par 
Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas 
izveidi, ieskaitot trīs Eiropas uzraudzības 
iestāžu izveidi, lai veicinātu Savienības 
tiesību aktu konsekventu piemērošanu un 
kvalitatīvu kopīgo regulēšanas un 
uzraudzības standartu un prakses 
iedibināšanu. Tās ir ar Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010 izveidotā Eiropas 
Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku 
iestāde) (EBI), ar Regulu (ES) 
Nr. 1094/2010 izveidotā Eiropas 
Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde) (EVTI) un ar Regulu (ES) 
Nr. 1095/2010 izveidotā Eiropas 
Uzraudzības iestāde (Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde)
(EAFPI). Minētajām iestādēm ir izšķiroša 
nozīme finanšu nozares stabilitātes 
nodrošināšanā. Tādēļ ir ļoti svarīgi 
vienmēr panākt, lai to darbības 
pilnveidošana tiktu atzīta par nozīmīgu 
politisku prioritāti un tām būtu pienācīgi 
resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ārpusbiržas atvasinājumiem trūkst (4) Ārpusbiržas atvasinājumiem trūkst 
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pārredzamības, jo tie ir privāti slēgti līgumi 
un jebkāda informācija par tiem palaikam 
ir pieejama vienīgi līdzējiem. Tie rada
komplicētu savstarpējas atkarības tīklu, kas 
apgrūtina ar to saistīto risku rakstura un 
līmeņa noteikšanu. Finanšu krīze ir 
pierādījusi, ka tirgus saspringuma brīžos 
šādas īpašības palielina neskaidrību un 
tādējādi apdraud finanšu stabilitāti. Šī 
regula nosaka nosacījumus šo risku 
mazināšanai un atvasinājumu līgumu 
pārredzamības uzlabošanai.

pārredzamības, jo tie ir privāti slēgti līgumi 
un jebkāda informācija par tiem palaikam 
ir pieejama vienīgi līdzējiem. Tie veido
komplicētu savstarpējas atkarības tīklu, kas 
apgrūtina ar to saistīto risku rakstura un 
līmeņa noteikšanu. Finanšu krīze ir 
pierādījusi, ka tirgus saspringuma brīžos 
šādas īpašības palielina neskaidrību un 
tādējādi apdraud finanšu stabilitāti. Šajā 
regulā iekļauti nosacījumi šo risku 
mazināšanai, uzlabojot atvasinājumu 
līgumu pārredzamību. Lielāka 
pārredzamība ārpusbiržas darījumos arī 
veicinās tirgus dalībnieku savstarpējo 
uzticību, sekmēs efektīvu cenas 
noteikšanu, stiprinās ieguldītāju 
aizsardzību un palīdzēs laikus brīdināt par 
iespējamām problēmām un to mērogu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ārpusbiržas atvasinājumiem trūkst 
pārredzamības, jo tie ir privāti slēgti līgumi 
un jebkāda informācija par tiem palaikam 
ir pieejama vienīgi līdzējiem. Tie rada
komplicētu savstarpējas atkarības tīklu, kas 
apgrūtina ar to saistīto risku rakstura un 
līmeņa noteikšanu. Finanšu krīze ir 
pierādījusi, ka tirgus saspringuma brīžos 
šādas īpašības palielina neskaidrību un 
tādējādi apdraud finanšu stabilitāti. Šī 
regula nosaka nosacījumus šo risku 
mazināšanai un atvasinājumu līgumu 
pārredzamības uzlabošanai.

(4) Ārpusbiržas atvasinājumiem trūkst 
pārredzamības, jo tie ir privāti slēgti līgumi 
un jebkāda informācija par tiem palaikam 
ir pieejama vienīgi līdzējiem. Ir ļoti svarīgi 
minētos finanšu instrumentus padarīt 
pārredzamākus un pieejamus. Tie veido
komplicētu savstarpējas atkarības tīklu, kas 
apgrūtina ar to saistīto risku rakstura un 
līmeņa noteikšanu. Finanšu krīze ir 
pierādījusi, ka tirgus saspringuma brīžos 
šādas īpašības palielina neskaidrību un 
tādējādi apdraud finanšu stabilitāti. Šajā 
regulā iekļauti nosacījumi šo risku 
mazināšanai un atvasinājumu līgumu 
pārredzamības uzlabošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu 
par tirgu, ir jāziņo darījumu reģistriem gan 
par līgumiem, kuriem veikta tīrvērte, gan 
līgumiem, kuriem tā nav veikta.

(23) Lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu 
par tirgu, īsā laikā ir jāziņo darījumu 
reģistriem gan par līgumiem, kuriem veikta 
tīrvērte, gan līgumiem, kuriem tā nav 
veikta.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Saistībā ar tīrvērtes un ziņošanas 
pienākumiem ir vajadzīgi iedarbīgi, 
samērīgi un preventīvi sodi. Šie sodi 
dalībvalstīm ir jāpiemēro tādā veidā, lai 
nemazinātos attiecīgo noteikumu 
efektivitāte.

(25) Saistībā ar tīrvērtes un ziņošanas 
pienākumiem ir vajadzīgi iedarbīgi, 
samērīgi un preventīvi sodi. Šie sodi 
dalībvalstīm ir jāpiemēro tādā veidā, lai 
nemazinātos attiecīgo noteikumu 
efektivitāte. Dalībvalstīm vajadzētu 
nodrošināt, ka uzliktos sodus publiski 
izziņo un regulāri publicē novērtējuma 
ziņojumus par spēkā esošo noteikumu 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Centrālajam darījumu starpniekam ir 
jābūt stabilam risku pārvaldības satvaram 
kredītrisku, likviditātes risku, operacionālo 
un citādu risku pārvaldībai, ieskaitot riskus, 
kas tam draud vai ko tas rada citām 
vienībām savstarpējās atkarības dēļ. 
7Centrālajam darījumu starpniekam ir 
jābūt adekvātām procedūrām un 
mehānismiem rīcībai tīrvērtes dalībnieka 
saistību nepildīšanas gadījumā. Lai 
minimizētu šādas saistību neizpildes 
izplatīšanās risku, centrālajam darījumu 
starpniekam ir jābūt stingrām dalības 
prasībām, jāiekasē piemērotas sākotnējās 
maržas, jāuztur fonds saistību neizpildes 
gadījumiem un citi finanšu resursi 
varbūtējo zaudējumu segšanai.

(37) Centrālajam darījumu starpniekam ir 
jābūt stabilam risku pārvaldības satvaram 
kredītrisku, likviditātes risku, operacionālo 
un citādu risku pārvaldībai, ieskaitot riskus, 
kas tam draud vai ko tas rada citām 
vienībām savstarpējās atkarības dēļ. 
Centrālajam darījumu starpniekam ir jābūt 
adekvātām procedūrām un mehānismiem 
rīcībai tīrvērtes dalībnieka saistību 
nepildīšanas gadījumā. Lai minimizētu 
šādas saistību neizpildes izplatīšanās risku, 
centrālajam darījumu starpniekam ir jābūt 
stingrām dalības prasībām, jāiekasē 
piemērotas sākotnējās maržas, jāuztur 
fonds saistību neizpildes gadījumiem un 
citi finanšu resursi varbūtējo zaudējumu 
segšanai. Pildot savas riska pārvaldības 
funkcijas un lai nodrošinātu tīrvērtes 
dalībnieku riska pozīcijas, centrālais 
darījumu starpnieks pieņem vienīgi augsti 
likvīdu nodrošinājumu, ar kuru saistīts 
minimāls kredītrisks un tirgus risks, . 
Aktīvu veidu, ko pieņem kā 
nodrošinājumu, var zināmā mērā pielāgot 
atkarībā no darījumu partnera veida. No 
nefinansiāliem darījumu partneriem 
centrālais darījumu starpnieks piemērotos 
gadījumos kā nodrošinājumu var pieņemt 
bankas garantijas vai līdzvērtīgus aktīvus.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Lai efektīvi apsekotu darījumu 
reģistrus, EVTI ir jābūt iespējām veikt 
izmeklēšanu un inspekciju uz vietas.

(47) Lai efektīvi apsekotu darījumu 
reģistrus, EVTI ir jābūt pilnvarotai veikt 
pārbaudes un inspekciju uz vietas.
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 21. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) „neatkarīgs valdes loceklis” ir valdes 
loceklis, kam nav darba, ģimenes vai 
citādu attiecību, kuras rada interešu 
konfliktu ar centrālo darījumu starpnieku, 
tā kontrolējošajiem akcionāriem vai vadību 
vai tā tīrvērtes dalībniekiem vai vadību;

(21) „neatkarīgs valdes loceklis” ir valdes 
loceklis, kam iepriekš nav bijis un arī 
pašlaik nav darba, ģimenes vai citādu 
attiecību, kuras rada interešu konfliktu ar 
centrālo darījumu starpnieku, tā 
kontrolējošajiem akcionāriem vai vadību 
vai tā tīrvērtes dalībniekiem vai vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiāls darījumu partneris visiem 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, kas 
tiek uzskatīti par piemērotiem saskaņā ar 
4. pantu un ir noslēgti ar citiem 
finansiālajiem darījumu partneriem, veic 
tīrvērti caur attiecīgajiem centrālajiem 
darījumu starpniekiem, kuri ir uzskaitīti 
4. panta 4. punktā minētajā reģistrā.

1. Finansiāls darījumu partneris un 
7. panta 2. punktā minētais nefinansiālais 
darījumu partneris visiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem, kas tiek uzskatīti 
par piemērotiem saskaņā ar 4. pantu un ir 
noslēgti ar citiem finansiālajiem darījumu 
partneriem, veic tīrvērti caur attiecīgajiem 
centrālajiem darījumu starpniekiem, kuri ir 
uzskaitīti 4. panta 4. punktā minētajā 
reģistrā. Pienākums veikt tīrvērti 
neattiecas uz darījumu partneriem, ja 
vismaz viens no tiem ir nefinansiāls 
darījumu partneris, kas nesasniedz 
tīrvērtes slieksni.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiāls darījumu partneris visiem 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, kas 
tiek uzskatīti par piemērotiem saskaņā ar 
4. pantu un ir noslēgti ar citiem 
finansiālajiem darījumu partneriem, veic 
tīrvērti caur attiecīgajiem centrālajiem 
darījumu starpniekiem, kuri ir uzskaitīti 
4. panta 4. punktā minētajā reģistrā.

1. Finansiāls darījumu partneris visiem 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, kas 
tiek uzskatīti par piemērotiem saskaņā ar
4. pantu un ir noslēgti ar citiem 
finansiālajiem darījumu partneriem, veic 
tīrvērti caur attiecīgajiem centrālajiem 
darījumu starpniekiem, kuri ir uzskaitīti 
4. panta 4. punktā minētajā reģistrā.
Pienākums veikt tīrvērti neattiecas uz 
darījumu partneriem, ja vismaz viens no 
tiem ir nefinansiāls darījumu partneris, 
kas nesasniedz 7. panta 2. punktā minēto 
tīrvērtes slieksni.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiāls darījumu partneris visiem 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, kas 
tiek uzskatīti par piemērotiem saskaņā ar 
4. pantu un ir noslēgti ar citiem 
finansiālajiem darījumu partneriem, veic 
tīrvērti caur attiecīgajiem centrālajiem 
darījumu starpniekiem, kuri ir uzskaitīti 
4. panta 4. punktā minētajā reģistrā.

1. Finansiāls darījumu partneris un 
7. panta 2. punktā minētais nefinansiālais 
darījumu partneris visiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem, kas tiek uzskatīti 
par piemērotiem saskaņā ar 4. pantu un ir 
noslēgti ar citiem finansiālajiem darījumu 
partneriem, veic tīrvērti caur attiecīgajiem 
centrālajiem darījumu starpniekiem, kuri ir 
uzskaitīti 4. panta 4. punktā minētajā 
reģistrā.

Or. en
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Pamatojums

Ja nefinansiāls darījumu partneris nepārsniedz tīrvērtes slieksni, nevajadzētu viņam prasīt 
veikt ārpusbiržas atvasinājumu līgumu tīrvērti tikai tāpēc, ka viņa darījumu partneris ir 
finanšu iestāde vai nefinansiāls darījumu partneris, kas šādu slieksni pārkāpj. Citādi pašam 
slieksnim un 7. panta 4. punktā noteiktajai pārbaudei nebūs jēgas. Turklāt tam būs 
neizbēgamas sekas — nefinansiālie darījumu partneri izvairīsies slēgt darījumus ar finanšu 
iestādēm.

Grozījums Nr. 32
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētais tīrvērtes pienākums 
neattiecas uz 7. panta 2. punktā 
minētajiem finansiālo un nefinansiālo 
darījumu partneru noslēgtajiem 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem ar 
mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumu vai 
citu mātesuzņēmuma meitasuzņēmumu.

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālās vienības bieži izmanto vienu struktūru, lai mazinātu grupas risku. Tātad ir 
iespējams pārnest komercrisku grupas ietvaros, jo šajā gadījumā nepastāv tīrvērtes un 
ziņošanas pienākums. Daudzos gadījumos tas, kuri no grupas uzņēmumiem var saistīties ar 
ārējiem darījumu partneriem, lai mazinātu komercrisku, ir noteikts likumā. Izņēmumi, kas 
attiecas uz grupas iekšējiem darījumiem, ir atzīti arī citos svarīgos tiesību aktos, kuri regulē 
finanšu tirgus darbību (piem., MiFID).

Grozījums Nr. 33
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešu valstu
vienībām.

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešo valstu 
vienībām, kas tāpat ir vai nu finansiālie 
darījumu partneri, vai nefinansiālie 
darījumu partneri, kuri pārsnieguši 
tīrvērtes slieksni.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešu valstu 
vienībām.

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešu valstu 
vienībām. Tīrvērtes pienākums neattiecas 
uz gadījumiem, kad nefinansiālie 
darījumu partneri, kuriem nav jāveic 
tīrvērte, slēdz ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus ar citiem finansiālajiem vai 
nefinansiālajiem darījumu partneriem.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī
uz finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, 
kuri ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešu valstu 
vienībām.

Tīrvērtes pienākums neattiecas uz 
darījumu partneriem, ja vismaz viens no 
tiem ir nefinansiāls darījumu partneris, 
kas nesasniedz 7. panta 2. punktā minēto 
tīrvērtes slieksni.

Or. en

Pamatojums

Ja nefinansiāls darījumu partneris nepārsniedz tīrvērtes slieksni, nevajadzētu viņam prasīt 
veikt ārpusbiržas atvasinājumu līgumu tīrvērti tikai tāpēc, ka viņa darījumu partneris ir 
finanšu iestāde vai nefinansiāls darījumu partneris, kas šādu slieksni pārkāpj. Citādi pašam 
slieksnim un 7. panta 4. punktā noteiktajai pārbaudei nebūs jēgas. Turklāt tam būs 
neizbēgamas sekas — nefinansiālie darījumu partneri izvairīsies slēgt darījumus ar finanšu 
iestādēm.

Grozījums Nr. 36
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
7. panta 2. punktā minētajiem
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
ir noslēguši piemērotus ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumus ar trešu valstu 
vienībām.

Minētais tīrvērtes pienākums attiecas arī uz 
finansiālajiem darījumu partneriem un 
nefinansiālajiem darījumu partneriem, kuri 
pārsniedz 7. panta 2. punktā minēto 
tīrvērtes slieksni, ja tie slēdz piemērotus 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumus ar trešo
valstu vienībām.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir vajadzīgs skaidrības labad.
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Grozījums Nr. 37
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējās punkta daļās minētais 
tīrvērtes pienākums neattiecas uz 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, 
kurus finansiālie vai nefinansiālie 
darījumu partneri slēdz ar 
mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumu vai 
citu mātesuzņēmuma meitasuzņēmumu.

Or. de

Pamatojums

Centrālā darījumu starpnieka tīrvērtes pienākumu nevajadzētu attiecināt uz iekšējiem 
darījumiem, kas kalpo partneru grupas likviditātes vai riska pārvaldības mērķiem, citādi šīm 
grupām nebūs stimula ieviest efektīvu likviditātes un riska pārvaldību.

Grozījums Nr. 38
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšējās punkta daļās minētais 
neattiecas uz ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumiem, kurus finanšu iestādes vai 
nefinanšu iestādes slēdz ar 
mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumu vai 
citu mātesuzņēmuma meitasuzņēmumu.

Or. de

Pamatojums

Centrālā darījumu starpnieka tīrvērtes pienākumu nevajadzētu attiecināt uz iekšējiem 
darījumiem, kas kalpo partneru grupas likviditātes vai riska pārvaldības mērķiem, citādi šīm 
grupām nebūs stimula ieviest efektīvu likviditātes un riska pārvaldību.
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Grozījums Nr. 39
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) datumu, no kura stājas spēkā tīrvērtes 
pienākums.

b) datumu, no kura stājas spēkā tīrvērtes 
pienākums, bet ne agrāk kā dienā, kad 
stājas spēkā šī regula, kā arī laika 
intervālu, kurā darījumu partneriem vai 
darījumu partneru kategorijām sāks 
piemērot tīrvērtes pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms lēmuma pieņemšanas EVTI sarīko 
publisku apspriešanu un attiecīgā 
gadījumā konsultējas ar trešu valstu
kompetentajām iestādēm.

Pirms lēmuma pieņemšanas EVTI sarīko 
publisku apspriešanu un par konkrētiem 
tirgiem konsultējas ar kompetentajām 
Eiropas iestādēm un attiecīgajām trešo 
valstu iestādēm. Minēto iestāžu viedokli 
ņem vērā, pieņemot lēmumu par 3. pantā 
noteiktā tīrvērtes pienākuma piemērošanu 
konkrētai atvasinājumu šķirai.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīrvērtes pienākumu saskaņā ar šā panta 
2. un 3. punktu jo īpaši nepiemēro 
attiecībā uz turpmāk uzskaitītajām 
izejvielu tirgus atvasinājumu šķirām, jo 
tās nav iespējams standartizēt:
– ilgtermiņa enerģijas piegādes līgumi,
– mainīga daudzuma enerģijas piegādes 
līgumi,
– enerģijas piegādes līgumi ar garantētā 
pirkuma („take-or-pay”) saistībām,
– līgumi, kuros cena piesaistīta 
nelikvīdiem rādītājiem vai rādītājiem, 
kurus nenosaka katru dienu.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Lai nodrošinātu vienotus 3. un 
3.a punkta piemērošanas nosacījumus, 
EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko 
standartu projektu, lai noskaidrotu, ka 
darījumu partneri vai ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumi var patiesi apdraudēt 
finanšu tirgu pienācīgu darbību un 
integritāti vai pilnībā/daļēji apdraudēt ES 
finanšu sistēmas stabilitāti.

Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
daļā minētos īstenošanas tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010* 15. pantu.
EVTI līdz 2012. gada 30. jūnijam 
īstenošanas tehnisko standartu projektus 
iesniedz Komisijai.
* OV: norādiet PE-CONS 42/10 
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dokumentā iekļautās regulas numuru:

Or. en

Grozījums Nr. 43
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EVTI pēc savas ierosmes, konsultējoties 
ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju 
(ESRK), nosaka un paziņo Komisijai tās 
atvasinājumu līgumu šķiras, kas ir 
iekļaujamas tās publiskajā reģistrā, bet uz 
kurām neviens centrālais darījumu 
starpnieks vēl nav saņēmis atļauju.

5. EVTI pēc savas ierosmes, konsultējoties 
ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju 
(ESRK) un apspriežoties ar Eiropas 
iestādēm un attiecīgajām trešo valstu 
iestādēm, kuras atbildīgas par konkrētiem 
tirgiem, nosaka un paziņo Komisijai tās 
atvasinājumu līgumu šķiras, kas ir 
iekļaujamas tās publiskajā reģistrā, bet 
attiecībā uz kurām neviens centrālais 
darījumu starpnieks vēl nav saņēmis 
atļauju.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Ivailo Kalfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darījumu reģistrs nespēj reģistrēt kāda 
ārpusbiržas atvasinājuma līguma datus, 
finansiālie darījuma partneri ziņo datus par 
savām pozīcijām šajos līgumos
kompetentajai iestādei, kas norīkota 
saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 
48. pantu.

2. Ja darījumu reģistrā nevar reģistrēt kāda 
ārpusbiržas atvasinājuma līguma datus, 
finansiālie darījuma partneri ziņo datus par 
saviem ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumiem kompetentajai iestādei, kas 
norīkota saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 
48. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu iesniegšanai Komisijai EVTI 
izstrādā līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu EVTI pēc publiskās apspriešanās 
iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 
30. jūnijam.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz informācijas 
slieksni, kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
a) apakšpunktam, tas par to paziņo 
kompetentajai iestādei, kas norīkota 
saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 
48. pantu, sniedzot pamatojumu šo 
pozīciju ieņemšanai.

svītrots

Uz minēto nefinansiālo darījuma partneri 
attiecas 6. panta 1. punktā noteiktais 
ziņošanas pienākums.

Or. en

Pamatojums

Tīrvērtes slieksnis ir pietiekams rādītājs, nosakot attiecīgu tīrvērtes politiku. Šis 
ierobežojums, kas saistīts ar informācijas sniegšanu, radītu papildu birokrātisko slogu 
nefinansiālajām iestādēm, nevis uzlabotu ārpusbiržas atvasinājumu tirgus.
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Grozījums Nr. 47
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, 
kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. punktā
noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem.

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
neto pozīcijas un riska pozīcijas, kas 
pārsniedz tīrvērtes slieksni, kuru 90 dienu 
laikā nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. pantā
noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem un tas par to 
paziņo kompetentajai iestādei, kas 
norīkota saskaņā ar Direktīvas 
2004/39/EK 48. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tīrvērtes pienākumu var noteikt tikai tad, ja 90 dienas no vietas ir pārsniegts tīrvērtes 
slieksnis. Tas ir svarīgi, lai nepieļautu situāciju, ka tīrvērtes pienākums tiek noteikts pēc 
tīrvērtes sliekšņa īslaicīgas pārsniegšanas (piem., tirgus cenu svārstību dēļ). Attiecīgais 
nefinansiālais darījumu partneris paziņo kompetentajai iestādei par šādu tīrvērtes sliekšņa 
pārsniegšanu.

Grozījums Nr. 48
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, 
kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. punktā

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, 
kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. pantā
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noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem.

noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem, kuri pārsniedz 
tīrvērtes slieksni un nav objektīvi 
vērtējami tiešā saistībā ar komercdarbību, 
kā tas norādīts 4. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, 
kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. punktā
noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem.

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
neto pozīcijas un riska pozīcijas, kas 
pārsniedz tīrvērtes slieksni, kuru nosaka 
atbilstīgi 3. punkta b) apakšpunktam, uz to 
attiecas 3. pantā noteiktais tīrvērtes 
pienākums attiecībā uz visiem tā 
piemērotajiem ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumiem, kuri 90 secīgu dienu laikā 
pārsniedz tīrvērtes slieksni.

Or. de

Pamatojums

Būti nesamērīgi, aprēķinot pozīcijas, atstāt bez ievērības tos darījumus, kas ir objektīvi 
vērtējami tiešā saistībā ar komercdarbību, un uz tiem attiecināt tīrvērtes pienākumu, ja tiek 
pārsniegts tīrvērtes slieksnis.

Grozījums Nr. 50
Philippe Lamberts

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



AM\858999LV.doc 19/37 PE460.628v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
pozīcijas, kas pārsniedz tīrvērtes slieksni, 
kuru nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. punktā
noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem.

2. Ja nefinansiāls darījuma partneris 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumos ieņem 
tādas vidējās pozīcijas, kas ilgāk nekā 90 
dienas pārsniedz tīrvērtes slieksni, kuru 
nosaka atbilstīgi 3. punkta 
b) apakšpunktam, uz to attiecas 3. pantā
noteiktais tīrvērtes pienākums attiecībā uz 
visiem tā piemērotajiem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 
neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
uzskatāmi par tieši saistītiem ar minētā 
darījuma partnera komercdarbību vai 
valsts kases finansēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa– a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācijas slieksni; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Nav skaidrs, kā nefinansiālie darījuma partneri varēs noteikt, ka ārpusbiržas atvasinājumi ir 
objektīvi nosakāmi tiešā saistībā ar attiecīgās vienības komercdarbību. Vajadzētu izanalizēt 
citus darījumus ar atvasinājumiem, kuri neatbilst IAS 39. Šo analīzi veiktu pats uzņēmums, un 
tās rezultātus apliecinātu neatkarīgs pieaicināts revidents. Lai panāktu, ka šie ziņojumi ir pēc 
iespējas kvalitatīvi un nopietni, uzraudzības iestādi varētu pilnvarot izlases veidā veikt 
pārbaudes un uzdot jautājumus, uz kuriem uzņēmumam būtu obligāti jāatbild.

Grozījums Nr. 53
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa– ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kritērijus, ar kuru palīdzību nosaka, 
vai ārpusbiržas atvasinājumu līgumi ir 
objektīvi uzskatāmi par tieši saistītiem ar 
nefinansiāla darījumu partnera 
komercdarbību.

Or. de

Grozījums Nr. 54
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa– ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kritērijus, ar kuru palīdzību nosaka, 
vai ārpusbiržas atvasinājumu līgumi ir 
objektīvi uzskatāmi par tieši saistīiem ar 
nefinansiāla darījumu partnera 
komercdarbību.

Or. de
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Grozījums Nr. 55
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritēriji, pēc kuriem var noteikt, ka 
ārpusbiržas atvasinājumu līgums ir 
objektīvi uzskatāms par tieši saistītu ar 
komercdarbību. Pirmajā daļā minētajos 
regulatīvajos tehniskajos standartos ņem 
vērā spēkā esošos noteikumus un 
vispārpieņemtos standartus un revīzijas 
procedūras.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kā nefinansiālie darījuma partneri varēs noteikt, ka ārpusbiržas atvasinājumi ir 
objektīvi uzskatāmi par tieši saistītiem ar attiecīgās vienības komercdarbību. Vajadzētu 
izanalizēt citus darījumus ar atvasinājumiem, kuri neatbilst IAS 39. Šo analīzi veiktu pats 
uzņēmums, un tās rezultātus apliecinātu neatkarīgs pieaicināts revidents. Lai panāktu, ka šie 
ziņojumi ir pēc iespējas kvalitatīvi un nopietni, uzraudzības iestādi varētu pilnvarot izlases 
veidā veikt pārbaudes un uzdot jautājumus, uz kuriem uzņēmumam būtu obligāti jāatbild.

Grozījums Nr. 56
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajos tehniskajos standartos jau 
ņemts vērā spēkā esošais tiesiskais 
regulējums un vispāratzītie standarti un 
revīzijas procedūras.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumam pašam vajadzētu veikt analīzi, neaprobežojoties ar IAS 39 standartiem, un tās 
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rezultātus apliecināt pieaicinātam neatkarīgam revidentam. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku analīzi, vajadzētu pilnvarot uzraudzības iestādi veikt pārbaudes uzņēmumā un 
apspriesties ar to.

Grozījums Nr. 57
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulatīvajos tehniskajos standartos jau 
ņemti vērā spēkā esošie normatīvie akti 
un vispāratzītie standarti un revīzijas 
procedūras.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumam pašam vajadzētu veikt analīzi, neaprobežojoties ar IAS 39 standartiem, un tās 
rezultātus apliecināt pieaicinātam neatkarīgam revidentam. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku analīzi, vajadzētu pilnvarot uzraudzības iestādi veikt pārbaudes uzņēmumā un 
apspriesties ar to.

Grozījums Nr. 58
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos sliekšņus nosaka, ņemot vērā katra 
darījuma partnera tīro pozīciju un riska 
pozīciju summas sistēmisko nozīmību 
katrai atvasinājumu šķirai.

Šos sliekšņus nosaka, ņemot vērā katra 
darījuma partnera tīro pozīciju un riska 
pozīciju summas sistēmisko nozīmību 
katrai ārpusbiržas atvasinājumu šķirai.
Ārpusbiržas atvasinājumu neto pozīciju 
un riska pozīciju summas sistēmisko 
nozīmi nosaka, izmantojot attiecīgos 
kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus 
katrai ārpusbiržas atvasinājumu šķirai. 
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Turklāt īpaši ņem vērā kredītriska 
pozīcijas līgumos ar sistēmiski nozīmīgām 
finanšu iestādēm.

Or. de

Pamatojums

Regulā ir jāiekļauj svarīgākie sliekšņa noteikšanas kritēriji, neatstājot tos tikai EVTI ziņā.
Tīrvērtes pienākums ir jāskata, paturot prātā sistēmiskā riska pakāpi, kuram pakļautas 
nefinanšu iestādes, slēdzot ārpusbiržas atvasinājumu līgumus ES finanšu sistēmas apstākļos.

Grozījums Nr. 59
Ivailo Kalfin

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārpusbiržas atvasinājumu neto pozīciju 
un riska pozīciju summas sistēmisko 
nozīmi nosaka, izmantojot attiecīgos 
kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus 
katrai ārpusbiržas atvasinājumu šķirai, jo 
īpaši sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu 
kredītriska pozīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 
neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi kā tieši saistīti ar minētā 

4. Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 
neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi kā tieši saistīti ar minētā 
darījuma partnera komercdarbību. 
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darījuma partnera komercdarbību. Objektīvi vērtējami tiešā saistībā ar šādu 
darījuma partneru komercdarbību ir jo 
īpaši darījumi, kas veikti komercdarbības 
nodrošināšanai un optimizēšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 
neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi kā tieši saistīti ar minētā 
darījuma partnera komercdarbību.

4. Aprēķinot šajā pantā minētās pozīcijas, 
neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi kā tieši saistīti ar minētā 
darījuma partnera, mātesuzņēmuma, 
meitasuzņēmuma vai mātesuzņēmuma 
cita meitasuzņēmuma komercdarbību.

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālās vienības bieži izmanto vienu struktūru, lai mazinātu grupas risku. Tātad ir 
iespējams pārnest komercrisku grupas ietvaros, jo šajā gadījumā nepastāv tīrvērtes un 
ziņošanas pienākums. Daudzos gadījumos tas, kuri no grupas uzņēmumiem var saistīties ar 
ārējiem darījumu partneriem, lai mazinātu komercrisku, ir noteikts likumā. Izņēmumi, kas 
attiecas uz grupas iekšējiem darījumiem, ir atzīti arī citos svarīgos tiesību aktos, kuri regulē 
finanšu tirgus darbību (piem., MiFID).

Grozījums Nr. 62
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 4. Aprēķinot 2. punktā minētās pozīcijas, 
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neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi kā tieši saistīti ar minētā 
darījuma partnera komercdarbību.

neņem vērā ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumus, kurus noslēguši nefinansiālie 
darījuma partneri un kuri ir objektīvi 
izmērāmi, kā arī tieši saistīti ar minētā 
darījuma partnera komercdarbības tirgus 
riska un kredītriska samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tīrvērtes pienākums, kas minēts 
3. panta 1. punktā, neattiecas uz 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, 
kurus nefinansiālais darījumu partneris 
noslēdzis pirms dienas, kurā šim 
nefinansiālajam darījumu partnerim sāk 
piemērot minēto tīrvērtes pienākumu.

Or. en

Pamatojums

Ja nefinansiālam darījumu partnerim ir jāveic tīrvērte visiem saviem ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumiem, tiklīdz tiks konstatēts, ka ir pārkāpts tīrvērtes slieksnis, tas nozīmē, ka 
tīrvērtes pienākums tādā gadījumā būs jāpilda visiem uzņēmumiem. Šajā gadījumā var 
iestāties „tīrvērtes šoks”. Nefinansiālajam darījumu partnerim tad nāksies veikt tīrvērti uzreiz 
visam ārpusbiržas atvasinājumu portfelim. Tas radīs ievērojamu skaidras naudas likviditātes 
risku.

Grozījums Nr. 64
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Tīrvērtes pienākums saglabājas tik 
ilgi, kamēr nefinansiālā darījumu 
partnera neto pozīcijas un riska pozīcijas 
saistībā ar ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumiem pārsniedz tīrvērtes slieksni, un 
pārstāj pastāvēt, kad šīs neto pozīcijas un 
riska pozīcijas noslīd zem tīrvērtes 
sliekšņa.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā nav skaidrības par tīrvērtes pienākuma piemērošanu. Tīrvērtes pienākumu nekad 
nevajadzētu piemērot nefinansiālam darījumu partnerim, ja tā pozīcijas saistībā ar 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem ir zemākas par tīrvērtes slieksni vai nokrītas zem tā. 
Citādi būs nevienlīdzīga attieksme pret nefinansiālajiem darījumu partneriem, kas nepārkāpj 
tīrvērtes slieksni, un tiem, kuru rādītāji nokrītas zem šā sliekšņa.

Grozījums Nr. 65
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiālie darījuma partneri vai 7. panta 
2. punktā minētie nefinansiālie darījuma 
partneri, kas iesaistās tādā ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumā, kura tīrvērti 
centrālais darījumu starpnieks neveic, 
nodrošina, ka tiek ieviestas piemērotas 
procedūras un kārtība operacionālā riska un 
kredītriska mērīšanai, uzraudzībai un 
mazināšanai, kur ietilpst vismaz:

1. Finansiālie darījuma partneri vai 7. panta 
2. punktā minētie nefinansiālie darījuma 
partneri, kas iesaistās tādā ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumā, kura tīrvērti 
centrālais darījumu starpnieks neveic, 
nodrošina, ka tiek ieviestas piemērotas 
procedūras un kārtība operacionālā riska un 
kredītriska mērīšanai, uzraudzībai un 
mazināšanai, kur jo īpaši ietilpst:

Or. de
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Grozījums Nr. 66
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izpildītu b) punktu, neizpildīto līgumu 
vērtība ik dienas tiek pieskaņota tirgum 
un riska pārvaldības procedūras prasa 
laicīgu, precīzu un pienācīgi nošķirtu 
nodrošinājuma nomaiņu vai pienācīgu un 
proporcionālu kapitāla turējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 67
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) un b) apakšpunkta saistības 
attiecas tikai uz tādām nefinanšu 
iestādēm, kurām piemēro tīrvērtes 
pienākumu saskaņā ar 7. panta 2. punktu 
un tikai pēc tam, kad šis tīrvērtes 
pienākums ir stājies spēkā.

Or. de

Pamatojums

Ja nefinanšu iestādēm nepiemēros 8. pantā paredzētās riska mazināšanas metodes, jo uz tām 
neattiecas tīrvērtes pienākums, tiks pašos pamatos izkropļots pats princips, kas kalpo par 
pamatu nefinanšu iestāžu atbrīvojumam no tīrvērtes pienākuma.



PE460.628v01-00 28/37 AM\858999LV.doc

LV

Grozījums Nr. 68
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, 
kuros nosaka maksimālo laika distanci no 
ārpusbiržas atvasinājuma līguma 
noslēgšanas līdz 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajai apstiprināšanai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 69
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas …/… [EVTI regulas] [7.–
7.d] pantu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 70
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektus EVTI iesniedz Komisijai ne 
vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 71
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, 
kas nosaka ar nodrošinājumu un kapitālu 
saistīto kārtību un līmeņus, kas vajadzīgi 
1. punkta b) apakšpunkta un 1. punkta 
otrās daļas izpildei.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 72
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarā no darījuma partnera juridiskā 
rakstura pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus pieņem saskaņā ar 
Regulas ES…/…[EBI] [7.–7.d] pantu, 
Regulas ES…/… [EVTI] [7.–7.d] pantu 
vai Regulas ES…/…[EAFPI] [7.–
7.d] pantu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 73
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu EBI, EVTI un EAFPI kopīgi 
iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 
30. jūnijam.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 74
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šās sadaļas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Tajās ietilpst vismaz 
administratīvi naudassodi. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šās sadaļas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Tajās ietilpst vismaz 
administratīvi naudassodi. Šīm sankcijām 
jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
Izstrādājot un pielāgojot savus 
noteikumus par sankcijām, dalībvalstis 
apspriežas ar EVTI.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes, kas atbild par finansiālo un 
attiecīgos gadījumos nefinansiālo darījuma 
partneru uzraudzību, nodod atklātībai visus 
sodus, kas uzlikti par 3.–8. panta 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes, kas atbild par finansiālo un 
attiecīgos gadījumos nefinansiālo darījuma 
partneru uzraudzību, nodod atklātībai visus
sodus, kas uzlikti par 3.–8. panta 
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pārkāpumiem, ja vien tāda nodošana 
atklātībai nopietni neapdraud finanšu tirgus 
vai nerada nesamērīgu kaitējumu 
iesaistītajām personām.

pārkāpumiem, ja vien tāda nodošana 
atklātībai nopietni neapdraud finanšu tirgus 
vai nerada nesamērīgu kaitējumu 
iesaistītajām personām. Dalībvalstis 
regulāri publicē novērtējuma ziņojumus 
par sankciju piemērošanas noteikumu 
efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts gādā, lai kompetentajām 
iestādēm būtu uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas ir nepieciešamas to funkciju 
izpildei.

2. Dalībvalsts gādā, lai kompetentajām 
iestādēm būtu vajadzīgie resursi un 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas
ir nepieciešamas to funkciju izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde 
bez kavēšanās informē EVTI, kolēģiju un 
citas attiecīgās iestādes par katru ar 
centrālo darījumu starpnieku saistītu 
ārkārtas situāciju, ieskaitot pārmaiņas 
finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt 
tirgus likviditāti un finanšu sistēmas 
stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur ir 
reģistrēts centrālais darījumu starpnieks vai 
kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem.

Kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde 
bez kavēšanās informē EVTI, kolēģiju un 
citas attiecīgās iestādes par katru ar 
centrālo darījumu starpnieku saistītu 
iespējamo vai faktisko ārkārtas situāciju, 
ieskaitot pārmaiņas finanšu tirgos, kas var 
negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un 
finanšu sistēmas stabilitāti kādā no 
dalībvalstīm, kur ir reģistrēts centrālais 
darījumu starpnieks vai kāds no tā tīrvērtes 
dalībniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai nodrošinātu centrālā darījumu 
starpnieka riska pozīcijas ar tā tīrvērtes 
dalībniekiem, tas pieņem vienīgi augsti 
likvīdu nodrošinājumu, ar kuru saistīts 
minimāls kredītrisks un tirgus risks. Tas 
piemēro atbilstošus diskontus aktīvu 
vērtībām, kas var samazināt to vērtību 
laikposmā no pēdējās pārvērtēšanas līdz 
tam brīdim, kad tās var pamatoti uzskatīt 
par likvidējamām. Tas ņem vērā 
likviditātes risku, ko rada tirgus dalībnieka 
saistību neizpilde, un koncentrācijas risku 
saistībā ar atsevišķiem aktīviem, kas var 
radīt nepieciešamību izveidot pieņemamu 
nodrošinājumu un ieviest attiecīgus 
diskontus.

1. Lai nodrošinātu centrālā darījumu 
starpnieka riska pozīcijas ar tā tīrvērtes 
dalībniekiem, tas pieņem vienīgi augsti 
likvīdu nodrošinājumu, ar kuru saistīts 
minimāls kredītrisks un tirgus risks. No 
nefinansiālajiem darījumu partneriem 
piemērotos gadījumos kā nodrošinājumu 
var pieņemt bankas garantijas vai 
līdzvērtīgus aktīvus. Centrālais darījumu 
starpnieks piemēro atbilstošus diskontus 
aktīvu vērtībām, kas var samazināt to 
vērtību laikposmā no pēdējās pārvērtēšanas 
līdz tam brīdim, kad tās var pamatoti 
uzskatīt par likvidējamām. Tas ņem vērā 
likviditātes risku, ko rada tirgus dalībnieka 
saistību neizpilde, un koncentrācijas risku 
saistībā ar atsevišķiem aktīviem, kas var 
radīt nepieciešamību izveidot pieņemamu 
nodrošinājumu un ieviest attiecīgus 
diskontus.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
V sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V sadaļa svītrots
Vienošanās par sadarbspēju
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Or. en

Grozījums Nr. 80
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants svītrots

Vienošanās par sadarbspēju
1. Ja ir izpildītas 49. un 50. pantā ietvertās 
prasības, centrālais darījumu starpnieks 
var noslēgt vienošanos par sadarbspēju ar 
citu centrālo darījumu starpnieku.
2. Slēdzot vienošanos par sadarbspēju ar 
citu centrālo darījumu starpnieku, lai 
sniegtu noteiktus pakalpojumus konkrētā 
tirdzniecības vietā, centrālajam darījumu 
starpniekam ir nediskriminējoša piekļuve 
attiecīgajai norēķinu sistēmai un datiem, 
kas nepieciešami tā funkciju pildīšanai 
konkrētajā tirdzniecības vietā.
3. Vienošanos par sadarbspēju vai 
piekļuvi datiem vai norēķinu sistēmai, kas 
minētas 1. un 2. punktā, tieši vai netieši 
ierobežo tikai tālab, lai novērstu risku, ko 
rada šī vienošanās vai piekļuve.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
49. pants



PE460.628v01-00 34/37 AM\858999LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

49. pants svītrots

Riska pārvaldība

1. Tie centrālie darījumu starpnieki, kuri 
noslēdz vienošanos par sadarbspēju, 
ievēro šādas prasības:
a) ieviest atbilstīgas politikas, procedūras 
un sistēmas tāda papildu riska efektīvai 
identificēšanai, uzraudzībai un 
pārvaldībai, kas izriet no vienošanās, lai 
tie varētu laikus izpildīt savas saistības,
b) vienoties par to atbilstīgajām tiesībām 
un pienākumiem, tostarp par 
piemērojamiem tiesību aktiem, kas 
reglamentē viņu attiecības,
c) identificēt, pārraudzīt un efektīvi 
pārvaldīt kredītrisku un likviditātes risku 
tā, lai viena centrālā darījumu starpnieka 
tīrvērtes dalībnieka saistību neizpilde 
neietekmētu otru centrālo darījumu 
starpnieku, ar ko noslēgta vienošanās par 
sadarbspēju,
d) identificēt, pārraudzīt un rast 
risinājumu iespējamajām savstarpējām 
atkarībām un korelācijām, kas rodas 
noslēdzot vienošanos par sadarbspēju un 
kas varētu ietekmēt kredītrisku un 
likviditātes risku saistībā ar tīrvērtes 
dalībnieka koncentrāciju limitiem un 
apvienotajiem finanšu resursiem.
Lai izpildītu b) apakšpunkta noteikumus, 
centrālie darījumu starpnieki attiecīgā 
gadījumā ņem vērā tos pašus noteikumus 
par pārveduma rīkojumu ievadīšanas 
brīdi attiecīgajās sistēmās un 
neatsaucamību, kas noteikti Direktīvā 
98/26/EK.
Lai izpildītu c) apakšpunkta noteikumus, 
vienošanās noteikumos jāizklāsta process, 
ko piemēro novēršot saistību neizpildes 
sekas, ja viens no centrālajiem darījumu 
starpniekiem, ar kuru noslēgta vienošanās 
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par sadarbspēju, nav pildījis saistības.
Lai izpildītu c) apakšpunkta noteikumus, 
centrālie darījumu starpnieki, ja to pieļauj 
attiecīgās kompetentās iestādes, veic 
stingru tīrvērtes dalībnieku 
nodrošinājuma atkārtotas hipotēkas 
kontroli saskaņā ar noteiktu kārtību. 
Vienošanās tekstā norāda, kā rīkojas 
riska situācijā, ņemot vērā pietiekamu 
segumu un nepieciešamību ierobežot 
riska negatīvo ietekmi.
2. Ja pārvaldības modeļi, ko izmanto 
centrālie darījumu starpnieki, lai segtu 
savas riska pozīcijas ar to tīrvērtes 
dalībniekiem, kā arī to savstarpējo risku, 
ir atšķirīgi, centrālie darījumu starpnieki 
nosaka šīs atšķirības, novērtē riskus, kas 
var rasties, un veic pasākumus, tostarp 
nodrošinot papildu finanšu resursus, kas 
ierobežo to ietekmi uz vienošanos par 
sadarbspēju, kā arī to iespējamās 
savstarpējās negatīvās ietekmes risku, kā 
arī nodrošina, ka šīs atšķirības neietekmē 
katra centrālā darījumu starpnieka spēju 
pārvaldīt tīrvērtes dalībnieka saistību 
neizpildes sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50. pants svītrots
Vienošanās par sadarbspēju 

apstiprināšana
1. Vienošanās par sadarbspēju saņem 
iepriekšēju apstiprinājumu no iesaistīto 
centrālo darījumu starpnieku 
kompetentās iestādes. Piemēro 13. pantā 
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paredzēto procedūru.
2. Kompetentās iestādes apstiprina 
vienošanos par sadarbspēju tikai tad, ja ir 
izpildītas 49. pantā noteiktās prasības un 
tīrvērtes darījumu tehniskie nosacījumi 
saskaņā ar pieņemto kārtību nodrošina 
vienmērīgu un sakārtotu finanšu tirgu 
darbību un ja vienošanās neapdraud 
uzraudzības efektivitāti.
3. Ja kompetentā iestāde uzskata, ka nav 
izpildītas 2. punktā noteiktās prasības, tā 
rakstiski sniedz skaidrojumus par tās 
riska apsvērumiem citām kompetentajām 
iestādēm, kā arī iesaistītajiem 
centrālajiem darījumu starpniekiem. Tā 
arī informē EVTI, kas novērtē, vai riska 
apsvērumi faktiski var būt par iemeslu 
vienošanās par sadarbspēju atteikumam. 
EVTI atzinumu dara pieejamu visiem 
iesaistītajiem centrālajiem darījumu 
starpniekiem. Ja EVTI novērtējums 
atšķiras no attiecīgās kompetentā iestādes 
novērtējuma, šī iestāde pārskata savu 
nostāju, ņemot vērā EVTI atzinumu.
4. Līdz 2012. gada 30. jūnijam EVTI 
izdod pamatnostādnes vai ieteikumus, lai 
izveidotu konsekventu, efektīvu un 
lietderīgu vienošanos par sadarbspēju 
novērtējumus saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta Regulas ... / ... [EVTI regulas] 
8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darījumu reģistrs publicē pozīciju 
kopsavilkumu pa atvasinājumu šķirām par 
tam paziņotajiem līgumiem.

1. Darījumu reģistrs regulāri un viegli 
pieejamā veidā publicē pozīciju 
kopsavilkumu pa atvasinājumu šķirām par 
tam paziņotajiem līgumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 84
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz minētajai dienai Komisija, saskaņojot 
ar EVTI un attiecīgās nozares iestādēm, 
novērtē nefinansiālo uzņēmumu 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumu 
sistēmisko nozīmi.

Līdz minētajai dienai Komisija, saskaņojot 
ar EVTI un attiecīgās nozares iestādēm, 
novērtē nefinansiālo uzņēmumu 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumu 
sistēmisko nozīmi un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, 
pievienojot tam priekšlikumus attiecībā uz 
tā tīrvērtes pienākuma atbilstību vai 
grozījumiem, ko saskaņā ar 7. pantu 
piemēro nefinanšu uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

ES Komisijas veiktajā regulas ietekmes novērtējumā nav analizēts, vai nefinanšu uzņēmumu 
nozares un/vai nefinansiālo uzņēmumu darījumi ar ārpusbiržas atvasinājumiem patiešām var 
radīt sistēmisku risku plašākai finanšu sistēmai un vai tādēļ ir pamatota tīrvērtes pienākuma 
noteikšana attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumiem gadījumos, kad ir pārsniegts tīrvērtes 
slieksnis. Tāpēc ES Komisijai vajadzētu pamatot tīrvērtes pienākuma noteikšanu 
nefinansiālajai nozarei saistībā ar ārpusbiržas atvasinājumiem, ja ir pārsniegts tīrvērtes 
slieksnis.


