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ĪSS PAMATOJUMS

Pēckrīzes periodā ir ļoti svarīgi vairāk reglamentēt finanšu instrumentus un labāk tos 
koordinēt sadarbībā ar nozīmīgākajiem starptautiskajiem partneriem. ES galveno uzmanību 
pamatoti pievērš lielākas stabilitātes un pārredzamības nodrošināšanai finanšu tirgos.

Vienlaikus ir jāapzinās, ka finanšu instrumentus un finanšu tirgus ļoti bieži izmanto 
nefinansiāli uzņēmumi. Tas bieži notiek saistībā ar izejvielu un enerģētikas nozares 
uzņēmumiem, ja attiecīgie finanšu instrumenti ir saistīti ar pamatdarbības jomas izejvielām. 
Daži uzņēmumi finanšu instrumentus izmanto, lai nodrošinātos pret risku vai citos uzņēmuma 
finansiālās pārvaldības nolūkos.

Regulatīvajiem pasākumiem jābūt pārdomātiem un samērīgiem. Pārāk brīvs regulējums rada 
risku tirgum, savukārt pārāk stingrs regulējums palielina izmaksas un dažos gadījumos 
palielina cenu, ko maksā galapatērētājs. Tas nebūtu vēlamais efekts atsevišķos pārtikas preču 
izejvielu un enerģētikas produktu tirgos. Turklāt stingrāka regulējuma dēļ daži mazāki 
uzņēmumi, kas darbojas tirgū, nespētu izturēt konkurenci, jo būtu jāsedz papildu izmaksas. 
Jāpiemin arī tas, ka sistēmiskais risks ir minimāls, ja finanšu instrumenti ir nodrošināti ar 
pamatdarbības jomas izejvielām.

Galveno uzmanību pievēršot nepieciešamībai mazināt sistēmisko risku, ko var radīt 
ārpusbiržas atvasinājumi, referents ierosina precizēt nefinansiālajiem uzņēmumiem 
piemērojamos noteikumus, tādējādi cenšoties gan nodrošināt atbilstīgu regulējumu to 
ārpusbiržas atvasinājumu tirdzniecībai, gan mazināt regulatoru un uzņēmumu administratīvo 
slogu.

Ar ierosinātajiem grozījumiem:

• precizē vairākas definīcijas;

• vienkāršo vairākas procedūras;

• palīdz novērst tīrvērtes radītos „satricinājumus” un citus neproporcionālus slogus 
uzņēmumiem;

• iesaka atcelt informācijas sniegšanas slieksni, uzskatot, ka tīrvērtes slieksnis nodrošina 
pietiekamu pārliecību;

• ievieš saskaņotākus un pārredzamākus kritērijus saistībā ar reglamentējošiem 
lēmumiem;

• skaidri norāda procedūras, kas piemērojamas, klasificējot ārpusbiržas atvasinājumus 
un darījumu partnerus kā piemērotus vai nepiemērotus tīrvērtes veikšanai.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Piemērotos gadījumos noteikumiem 
par finanšu darījumu partneriem jāattiecas 
arī uz nefinansiāliem darījumu partneriem. 
Ir atzīts, ka nefinansiāli darījumu partneri 
izmanto ārpusbiržas līgumus, lai 
nodrošinātos pret komerciāliem riskiem, 
kas tieši saistīti ar to komercdarbību. 
Tādēļ, nosakot, vai nefinansiālam darījumu 
partnerim ir jābūt pakļautam tīrvērtes 
pienākumam, ir jāņem vērā mērķis, kādam 
šis nefinansiālais darījumu partneris 
izmanto ārpusbiržas atvasinājumus, un 
riska pozīciju apjoms, kas tam ir minētajos 
instrumentos. Nosakot tīrvērtes pienākuma 
slieksni, EVTI ir jākonsultējas ar visām 
attiecīgajām iestādēm, piemēram, 
regulatoriem, kas atbild par preču tirgiem, 
lai nodrošinātu, ka pilnīgi tiek ievērotas šo 
nozaru īpatnības. Turklāt no 2013. gada 
31. decembra Komisija vērtēs nefinansiālo 
uzņēmumu sistēmisko nozīmi ārpusbiržas 
atvasinājumos dažādās nozarēs, ieskaitot 
enerģētiku.

(16) Piemērotos gadījumos noteikumiem 
par finanšu darījumu partneriem jāattiecas 
arī uz nefinansiāliem darījumu partneriem. 
Ir atzīts, ka nefinansiāli darījumu partneri 
izmanto ārpusbiržas līgumus, lai 
nodrošinātos pret komerciāliem riskiem, 
kas tieši saistīti ar to komercdarbību. 
Tādēļ, nosakot, vai nefinansiālam darījumu 
partnerim ir jābūt pakļautam tīrvērtes 
pienākumam, ir jāņem vērā mērķis, kādam 
šis nefinansiālais darījumu partneris 
izmanto ārpusbiržas atvasinājumus, un 
riska pozīciju apjoms, kas tam ir minētajos 
instrumentos. Nosakot tīrvērtes pienākuma 
slieksni, EUI (EVTI) ir jākonsultējas ar 
visām attiecīgajām iestādēm un 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
regulatoriem, kas atbild par preču tirgiem 
un enerģētikas nozari, lai nodrošinātu, ka 
pilnībā tiek ievērotas šo nozaru īpatnības. 
Turklāt no 2013. gada 31. decembra 
Komisija vērtēs nefinansiālo uzņēmumu 
sistēmisko nozīmi ārpusbiržas 
atvasinājumos dažādās nozarēs, ieskaitot 
enerģētiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „atvasinājumu šķira” ir ārpusbiržas 
atvasinājumu līgumu kopums, kuriem ir 
vienādas kopīgās, būtiskās īpašības; 

(4) „atvasinājumu šķira” ir atvasinājumu 
līgumu kopums, kuriem ir vienādas 
kopīgās, būtiskās īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „ārpusbiržas atvasinājumi” ir 
atvasinājumu līgumi, kuru izpilde nenotiek 
regulētā tirgū, ko nosaka Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkts; 

(5) „ārpusbiržas atvasinājumi” ir 
atvasinājumu līgumi, kuru izpilde nenotiek 
regulētā tirgū, ko nosaka Direktīvas 
2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkts, vai trešās valsts tirgū, ko 
uzskata par līdzvērtīgu regulētam tirgum 
saskaņā ar minētās direktīvas 19. panta 
6. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „finansiāls darījumu partneris” ir 
ieguldījumu sabiedrības, kā izklāstīts 
Direktīvā 2004/39/EK, kredītiestādes, kā 
noteikts Direktīvā 2006/48/EK, 
apdrošināšanas sabiedrības, kā noteikts 
Direktīvā 73/239/EEK, dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrības, kas definētas

(6) „finansiāls darījumu partneris” ir 
Savienībā reģistrēts uzņēmums, kas ir
ieguldījumu sabiedrība, kura pilnvarota 
saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK, 
kredītiestāde, kura pilnvarota saskaņā ar 
Direktīvu 2006/48/EK, apdrošināšanas 
sabiedrība, kura pilnvarota saskaņā ar 
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Direktīvā 2002/83/EK, pārapdrošināšanas 
uzņēmumi, kas definēti 
Direktīvā 2005/68/EK, pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumi (PVKIU), kas definēti 
Direktīvā 2009/65/EK, papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijas, kas 
definētas Direktīvā 2003/41/EK, un
alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldnieki, kas definēti 
Direktīvā 2010/…/ES;

Direktīvu 73/239/EEK, dzīvības 
apdrošināšanas sabiedrība, kura 
pilnvarota saskaņā ar 
Direktīvu 2002/83/EK, pārapdrošināšanas 
uzņēmums, kurš pilnvarots saskaņā ar 
Direktīvu 2005/68/EK, pārvedamu 
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmums (PVKIU), kurš pilnvarots 
saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūcijas, uz kurām attiecas
Direktīvas 2003/41/EK prasības, vai
alternatīvo ieguldījumu fonds, kas ir ES 
alternatīvu ieguldījumu fonds, kuru 
pārvalda ES alternatīvo ieguldījumu 
fondu pārvaldnieks Direktīvas 2010/…/ES 
nozīmē;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja EUI (EVTI) saskaņā 23. pantu ir 
atzinusi trešā valstī reģistrētu centrālo 
darījumu starpnieku, attiecīgā trešās 
valsts kompetentā iestāde, piemērojot 
23. panta 4. punktā minētās vienošanās 
par sadarbību, informē EUI (EVTI) par 
atvasinājumu līgumu šķirām, attiecībā uz 
kurām šim centrālajam darījumu 
starpniekam ir atļauts sniegt tīrvērtes 
pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai 
klientiem, kas reģistrēti Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņēmusi 1. punktā minēto paziņojumu 
un pieprasījumu, EVTI sešu mēnešu laikā 
pieprasītājai kompetentajai iestādei adresē 
lēmumu, kurā nosaka:

2. Saņēmusi 1. punktā minēto paziņojumu 
un pieprasījumu, kā arī 1.a punktā minēto 
informāciju, EUI (EVTI) sešu mēnešu 
laikā pieņem lēmumu, kurā nosaka:

a) vai minētā atvasinājumu šķira ir 
piemērota tīrvērtes pienākumam saskaņā ar 
3. pantu;

a) vai minētā atvasinājumu šķira ir 
piemērota tīrvērtes pienākumam saskaņā ar 
3. pantu;

b) datumu, no kura stājas spēkā tīrvērtes 
pienākums.

b) datumus, no kuriem stājas spēkā 
tīrvērtes pienākums, tostarp termiņu, kādā 
darījumu partneriem vai darījumu 
partneru kategorijām piemēro tīrvērtes 
pienākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI pieņem lēmumu pēc šādiem 
kritērijiem: 

3. EUI (EVTI) saskaņā ar 2.a punktu
pieņem lēmumu, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem: 

a) sistēmiskā riska samazinājums finanšu 
sistēmā;

a) sistēmiskā riska samazinājums finanšu 
sistēmā;

aa) ietekme uz darījumu partnera 
kredītriska līmeni tirgū attiecīgās 
atvasinājumu šķiras ietvaros un starp 
atvasinājumu šķirām pēc tīrvērtes 
pienākuma piemērošanas attiecīgajai 
atvasinājumu līgumu šķirai;

b) līgumu likviditāte; b) attiecīgās atvasinājumu līgumu šķiras
apjoms un likviditāte;

c) informācijas par cenām pieejamība; c) informācijas par cenām pieejamība 
attiecībā uz attiecīgo atvasinājumu 
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līgumu šķiru;
d) centrālā darījumu starpnieka spēja 
apstrādāt līgumu apjomu;

d) centrālā darījumu starpnieka spēja 
piedāvāt produktus, ņemot vērā visu pušu, 
tostarp mazāku tirgus dalībnieku, 
piemēram, mazo vai vidējo uzņēmumu, 
vajadzības;

e) centrālā darījumu starpnieka 
nodrošinātais klientu aizsardzības 
līmenis.

e) vai attiecīgajai atvasinājumu līgumu 
šķirai tīrvērtes pakalpojumus varētu 
piedāvāt vairāk nekā viens centrālais 
darījumu starpnieks;

ea) tīrvērtes izmaksas tirgus dalībniekiem, 
it īpaši nefinansiālu darījumu partneru 
gadījumā, un ekonomikai kopumā;
eb) pamatā esošo produktu 
raksturlielumus.

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

Pirms lēmuma pieņemšanas EUI (EVTI) 
sarīko publisku apspriešanu un attiecīgā 
gadījumā konsultējas ar trešo valstu 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EUI (EVTI) saskaņā ar 2.b punktu 
pieņem lēmumu, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:
a) attiecīgās atvasinājumu līgumu šķiras 
paredzamais apjoms;
b) attiecīgo centrālo darījumu starpnieku 
spēja apstrādāt paredzamo apjomu un 
pārvaldīt risku, ko rada attiecīgās 
atvasinājumu līgumu šķiras tīrvērte;
c) to darījumu partneru veids un skaits, 
kuri aktīvi darbojas un saskaņā ar 
prognozēm aktīvi darbosies attiecīgās 
atvasinājumu līgumu šķiras tirgū;
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d) laikposms, kas vajadzīgs, lai darījumu 
partneris, kam piemēro tīrvērtes 
pienākumu, veiktu savu atvasinājumu 
līgumu tīrvērti, izmantojot centrālo 
darījumu starpnieku;
e) tā darījumu partneru loka riska 
pārvaldība, tiesībspēja un operatīvā jauda, 
kas aktīvi darbojas attiecīgās 
atvasinājumu līgumu šķiras tirgū un uz 
kuru attiektos tīrvērtes pienākums 
atbilstoši 3. pantam;
f) attiecīgās atvasinājumu līgumu šķiras 
savstarpējā saistība finanšu tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – pirmā 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 reģistrs nespēj 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

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu iesniegšanai Komisijai EUI 
(EVTI) izstrādā līdz 2012. gada 
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30. jūnijam, pirms tam veicot sabiedrisko 
apspriešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI, konsultējoties ar Eiropas Sistēmisko 
risku kolēģiju („ESRK”) un citām 
attiecīgām iestādēm, ne vēlāk kā 
2012. gada 30. jūnijā iesniedz Komisijai 
minēto regulatīvo standartu projektus.

EUI (EVTI), konsultējoties ar ESRK un 
citām attiecīgām iestādēm un pēc 
sabiedriskās apspriešanas, ne vēlāk kā 
2012. gada 30. jūnijā iesniedz Komisijai 
minēto regulatīvo standartu projektus.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tīrvērtes pienākums turpinās tik ilgi, 
kamēr nefinansiālā darījumu partnera 
neto pozīcijas un riska pozīcijas saistībā 
ar ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem 
pārsniedz tīrvērtes slieksni, un beidzas, 
kad šīs neto pozīcijas un riska pozīcijas 
saistībā ar ārpusbiržas atvasinājumu 
līgumiem ir zemākas par tīrvērtes slieksni.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, konsultējoties ar EVTI, ESRK 
un citām attiecīgām iestādēm regulāri 
pārskata 3. punktā noteiktos sliekšņus un 
vajadzības gadījumā tos groza.

5. Komisija, konsultējoties ar EUI (EVTI), 
ESRK un citām attiecīgām iestādēm,
regulāri pārskata 3. punktā noteiktos 
sliekšņus un vajadzības gadījumā tos groza 
saskaņā ar šo punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – pirmā daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja iespējams, elektroniski līdzekļi, kas 
nodrošina ārpusbiržas atvasinājumu līguma 
noteikumu laicīgu apstiprināšanu;

a) ja vien tas nav pretrunā konkrētā 
līgumu tirgū pieņemtai labai 
administratīvajai praksei vai pārāk 
apgrūtinoši konkrētam nefinansiālam 
darījumu partnerim, elektroniski līdzekļi, 
kas nodrošina ārpusbiržas atvasinājumu 
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līguma noteikumu laicīgu apstiprināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Lai izpildītu b) apakšpunktu, neizpildīto 
līgumu vērtība ik dienas tiek pieskaņota 
tirgum un riska pārvaldības procedūras 
prasa laicīgu, precīzu un pienācīgi nošķirtu 
nodrošinājuma nomaiņu atbilstoši tirgū 
pieņemtajai praksei vai pienācīgu un 
proporcionālu kapitāla turējumu finansiālu 
darījumu partneru gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas a) un b) apakšpunktā 
minētie pienākumi neattiecas uz 
ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem, 
kurus nefinansiālais darījumu partneris 
noslēdzis pirms dienas, kurā šim 
nefinansiālajam darījumu partnerim 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu sāk 
piemērot tīrvērtes pienākumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu EUI (EVTI) iesniedz Komisijai 
līdz 2012. gada 30. jūnijam, pirms tam 
veicot sabiedrisko apspriešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minēto regulatīvo tehnisko standartu 
projektu EUI (EBI), EUI (EVTI) un EUI 
(EAFPI) kopīgi iesniedz Komisijai līdz 
2012. gada 30. jūnijam, pirms tam veicot
sabiedrisko apspriešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts – otrā 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 EUI (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 
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piemēro nefinansiāliem uzņēmumiem.

Or. en


