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Grozījums Nr. 25
Chris MacManus
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā dziļas krīzes laikā finanšu sektora elementu regulējuma atcelšana nav vajadzīga. 
Nevajadzētu atteikties no panākumiem, kas tika gūti kapitāla regulēšanas un kontroles jomā 
pēc pēdējās recesijas. Tā sauktās sintētiskās vērtspapīrošanas veicināšana nav tas, kas 
Eiropai ir nepieciešams, lai pārvarētu šo krīzi. Tā tika izmantota, lai pamatotu ģimenes māju 
hipotēku pārdošanu.

Grozījums Nr. 26
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pirms finanšu krīzes dažas 
vērtspapīrošanas darbības tika veiktas 
saskaņā ar modeli “iniciēt, lai izplatītu”. 
Saskaņā ar šo modeli vērtspapīrošanai tika 
atlasīti zemākas kvalitātes aktīvi, kaitējot 
ieguldītājiem, kuriem galu galā bija 
jāuzņemas lielāks risks, nekā tie varēja būt 
plānojuši uzņemties. Lai nākotnē novērstu 
šādu praksi, tika ieviesta prasība pārbaudīt 
kredītu piešķiršanas standartus, ko izmanto 
vērtspapīroto aktīvu radīšanā. Tomēr 
attiecībā uz INRD vērtspapīrošanu 
minētajā kredītu piešķiršanas standartu 
pārbaudē būtu jāņem vērā īpašie apstākļi, 
tostarp šo ienākumus nenesošo aktīvu 
iegāde un vērtspapīrošanas veids. Tāpēc 
kredītu piešķiršanas standartu pārbaude ir 

(7) Pirms 2008. gada finanšu krīzes 
dažas vērtspapīrošanas darbības tika 
veiktas saskaņā ar modeli "iniciēt, lai 
izplatītu". Saskaņā ar šo modeli 
vērtspapīrošanai tika atlasīti zemākas 
kvalitātes aktīvi, kaitējot ieguldītājiem, 
kuriem galu galā bija jāuzņemas lielāks 
risks, nekā tie varēja būt plānojuši 
uzņemties. Lai nākotnē novērstu šādu 
praksi, tika ieviesta prasība pārbaudīt 
kredītu piešķiršanas standartus, ko izmanto 
vērtspapīroto aktīvu radīšanā. Tomēr 
attiecībā uz INRD vērtspapīrošanu 
minētajā kredītu piešķiršanas standartu 
pārbaudē būtu jāņem vērā īpašie apstākļi, 
tostarp šo ienākumus nenesošo aktīvu 
iegāde un vērtspapīrošanas veids. Tāpēc 
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jāgroza, lai ieguldītājs varētu veikt 
ienākumus nenesošo aktīvu kvalitātes un 
darbības rezultātu uzticamības pārbaudi 
nolūkā pieņemt saprātīgu, uz informāciju 
balstītu lēmumu par ieguldījumiem.

kredītu piešķiršanas standartu pārbaude ir 
jāgroza, lai ieguldītājs varētu veikt 
ienākumus nenesošo aktīvu kvalitātes un 
darbības rezultātu uzticamības pārbaudi 
nolūkā pieņemt saprātīgu, uz informāciju 
balstītu lēmumu par ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir ļoti svarīgi, lai tiktu saskaņotas 
iniciatoru, sponsoru un sākotnējo 
aizdevēju, kas iesaistīti vērtspapīrošanā, 
intereses. Tā kā riska paturēšanas 
prasība, kas paredzēta šajā regulā un 
attiecas uz visu veidu vērtspapīrošanu, 
panāk šo interešu saskaņošanu, 
iniciatoram, sponsoram vai sākotnējam 
aizdevējam pastāvīgi jāpatur būtiska neto 
ekonomiskā līdzdalība vērtspapīrošanā, 
ne mazāk par 5 % attiecībā uz visiem 
vērtspapīrošanas veidiem, tostarp uz 
bilances sintētiskās vērtspapīrošanas 
veidiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar standartizācijas kritērijiem, kas iekļauti EBI ziņojumā par VPS sintētiskās 
vērtspapīrošanas sistēmu (EBI/OP/2020/07), iniciatoram vai sākotnējam aizdevējam, kas 
iesaistīts bilances sintētiskajā vērtspapīrošanā, "jāizpilda riska paturēšanas prasība saskaņā 
ar Vērtspapīrošanas regulas 6. pantu".

Grozījums Nr. 28
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
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19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Sintētiskā atlikusī starpība ir plaši 
izplatīta dažos darījumu veidos, un tā ir 
noderīgs mehānisms gan ieguldītājiem, 
gan iniciatoriem, lai attiecīgi samazinātu 
kredītaizsardzības izmaksas un riska 
darījumu apjomu. Šajā saistībā sintētiskā 
atlikusī starpība ir būtiska dažām 
konkrētām privāto klientu aktīvu 
kategorijām, piemēram, mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) un patēriņa kredītiem, 
kas uzrāda gan augstāku ienesīgumu, gan 
lielākus kredītzaudējumus nekā citas 
aktīvu kategorijas un kam vērtspapīrotie 
riska darījumi rada atlikušo starpību, lai 
segtu minētos zaudējumus. Tomēr, ja 
sintētiskās atlikušās starpības summa, kas 
pakārtota ieguldītāja stāvoklim, ir pārāk 
augsta, ir iespējams, ka reālistiskā 
scenārijā ieguldītājam vērtspapīrošanas 
pozīcijās neradīsies zaudējumi, kā 
rezultātā netiks veikta efektīva riska 
pārvešana. Lai mazinātu bažas saistībā ar 
uzraudzību un vēl vairāk standartizētu šo 
strukturālo iezīmi, ir svarīgi noteikt 
stingrus kritērijus VPS bilances 
sintētiskajai vērtspapīrošanai un 
nodrošināt pilnīgu informācijas 
sniegšanu par sintētiskās atlikušās 
starpības izmantošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sintētiskā vērtspapīrošana ir finanšu krīžu paātrināšanas un pastiprināšanas faktors, tieši tas, 
kas notika pēdējās finanšu krīzes laikā. Šo darījumu atvieglošana izraisītu sistēmiskā finanšu 
riska paaugstināšanos un tādējādi vājinātu finanšu stabilitāti.

Grozījums Nr. 29
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 
kompetentās iestādes, kas būtu atbildīgas 
par to prasību uzraudzību, kurām ir 
jāatbilst bilances sintētiskajai 
vērtspapīrošanai, lai tai varētu piešķirt VPS 
apzīmējumu. Kompetentā iestāde varētu 
būt tā pati iestāde, kas izraudzīta, lai 
uzraudzītu iniciatoru, sponsoru un īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību, kas veic 
vērtspapīrošanu (SSPE), atbilstību 
prasībām, kurām ir jāatbilst tradicionālajai 
vērtspapīrošanai, lai tai varētu piešķirt VPS 
apzīmējumu. Tāpat kā tas ir tradicionālās 
vērtspapīrošanas gadījumā, šāda 
kompetentā iestāde var atšķirties no 
kompetentās iestādes, kam ir pienākums 
uzraudzīt iniciatoru, sākotnējo aizdevēju, 
SSPE, sponsoru un ieguldītāju atbilstību 
prudenciālajiem pienākumiem, kuri izriet 
no Regulas (ES) 2017/2402 5.–9. panta un 
kuru izpilde, ņemot vērā minēto 
pienākumu prudenciālo dimensiju, tika 
īpaši uzticēta kompetentajām iestādēm, 
kas atbild par attiecīgo finanšu iestāžu 
prudenciālo uzraudzību.

(21) Dalībvalstīm būtu jāizraugās 
kompetentās iestādes, kas būtu atbildīgas 
par to prasību uzraudzību, kurām ir 
jāatbilst bilances sintētiskajai 
vērtspapīrošanai, lai tai varētu piešķirt VPS 
apzīmējumu. Kompetentā iestāde varētu 
būt tā pati iestāde, kas izraudzīta, lai 
uzraudzītu iniciatoru, sponsoru un īpašam 
nolūkam dibinātu sabiedrību, kas veic 
vērtspapīrošanu (SSPE), atbilstību 
prasībām, kurām ir jāatbilst tradicionālajai 
vērtspapīrošanai, lai tai varētu piešķirt VPS 
apzīmējumu. Tāpat kā tas ir tradicionālās 
vērtspapīrošanas gadījumā, šāda 
kompetentā iestāde var atšķirties no 
kompetentās iestādes, kam ir pienākums 
uzraudzīt iniciatoru, sākotnējo aizdevēju, 
SSPE, sponsoru un ieguldītāju atbilstību 
pienākumiem, kuri izriet no Regulas (ES) 
2017/2402 5.–9. panta.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Kad Regula (ES) 2017/2402 tika 
izstrādāta pirmo reizi, ar ilgtspējību 
saistītās ziņošanas un datu vākšanas 
prakse bija daudz mazāk attīstīta nekā 
pašlaik. Bija arī ļoti maz Savienības 
līmeņa noteikumu, uz kuriem varēja 
atsaukties. Tādēļ minētās regulas 22. 
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panta 4. punktā ir iekļauta tikai vispārēja 
prasība publicēt informāciju par 
"ekoloģiskajiem raksturlielumiem" kā 
daļa no pārredzamības prasībām attiecībā 
uz vērtspapīrošanu, kas nav ABKV VPS 
vērtspapīrošana, ja šāda informācija 
vispār ir pieejama. Šī situācija ir būtiski 
mainījusies, pateicoties straujajam 
progresam ziņošanā par ilgtspējību, 
standartizācijā, datu pieejamībā, 
ilgtspējības novērtēšanā utt. privātajā 
sektorā. Pēc tam Savienība pieņēma 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2019/208813a un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2020/85213b 
(Taksonomijas regula). Tā ir arī 
paplašinājusi nefinanšu uzņēmumu 
nefinanšu ziņošanas jomu un pašlaik 
pārskata Nefinanšu ziņošanas direktīvu, 
lai uzlabotu ar ilgtspējību saistītu datu 
pieejamību un lai tos varētu izmantot 
finanšu tirgu dalībnieki. Šīs tendences 
jāiekļauj ar vidi un ilgtspējību saistītajās 
pārredzamības prasībās tradicionālajai 
VPS vērtspapīrošanai un bilances 
sintētiskajai VPS vērtspapīrošanai.
_________________
13a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. 
novembris) par informācijas atklāšanu, 
kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu 
pakalpojumu nozarē (OV L 317, 
9.12.2019., 1. lpp.).
13.b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. 
jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu 
ieguldījumu veicināšanai un ar kuru 
groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 
22.6.2020., 13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 31
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pārredzamības prasībām attiecībā 
uz tradicionālo VPS vērtspapīrošanu un 
VPS bilances sintētisko vērtspapīrošanu 
jāietver ar ilgtspēju saistīta informācija 
par aktīviem, kas ir vērtspapīrotā riska 
darījuma pamatā, jo īpaši norādot 
negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoru. 
Šādas vērtspapīrošanas iniciatoram, 
sponsoram un, ja attiecināms, SSPE 
jāiesniedz minētā informācija kā 
paziņojums par galveno nelabvēlīgo 
ietekmi, un tā konkrētajai formai un 
saturam jāatbilst regulatīvajiem 
tehniskajiem standartiem, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulā (ES) 2019/2088 EUI 
piešķirto pilnvarojumu, vai jāpamatojas 
uz tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) “ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana” ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
vērtība ir vismaz 90 % no portfeļa vērtības 
iniciēšanas brīdī;

24) "ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana" ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
vērtība nav mazāka par 90 % no portfeļa 
nominālās vērtības iniciēšanas brīdī un 
jebkurā turpmākā datumā, kurā aktīvi 
tiek pievienoti vai izņemti no apvienotā 
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pamatportfeļa, lai to papildinātu vai lai 
pārstrukturētu vērtspapīrošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) “ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana” ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
vērtība ir vismaz 90 % no portfeļa vērtības 
iniciēšanas brīdī;

24) "ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana" ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
vērtība ir vismaz 90 % no portfeļa vērtības 
brīdī, kad tiek emitēta vērtspapīrošana;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 24. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24) “ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana” ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 

24) "ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana" ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
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vērtība ir vismaz 90 % no portfeļa vērtības 
iniciēšanas brīdī;

nominālā vērtība ir vismaz 90 % no 
portfeļa nominālās vērtības iniciēšanas 
brīdī;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) “sintētiskā atlikusī starpība” ir 
summa, par kuru iniciators darījuma 
dokumentācijā ir uzņēmies saistības, lai 
segtu atsauces portfeļa zaudējumus, kas 
varētu rasties darījuma pastāvēšanas 
laikā.”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sintētiskā vērtspapīrošana ir finanšu krīžu paātrināšanas un pastiprināšanas faktors, tieši tas, 
kas notika pēdējās finanšu krīzes laikā. Šo darījumu atvieglošana izraisītu sistēmiskā finanšu 
riska paaugstināšanos un tādējādi vājinātu finanšu stabilitāti.

Grozījums Nr. 36
Paul Tang, Jonás Fernández, Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) “sintētiskā atlikusī starpība” ir 
summa, par kuru iniciators darījuma 
dokumentācijā ir uzņēmies saistības, lai 
segtu atsauces portfeļa zaudējumus, kas 

28) "sintētiskā atlikusī starpība" ir 
summa, kuru iniciators saskaņā ar 
sintētiskās vērtspapīrošanas 
dokumentāciju līgumā ir paredzējis, lai 
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varētu rasties darījuma pastāvēšanas 
laikā.”;

segtu vērtspapīroto riska darījumu 
zaudējumus, kas varētu rasties darījuma 
pastāvēšanas laikā.";

Or. en

Grozījums Nr. 37
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) 2017/2402
2. pants – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28a) "ilgtspējības faktori" ir 
ilgtspējības faktori, kas definēti Regulas 
(ES) 2019/2088 2. panta 24. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
4. pants – 1. daļa – a punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 4. panta a) punktu aizstāj 
ar šādu:

a) FATF attiecīgo trešo valsti ir iekļāvusi 
sarakstā kā jurisdikciju, kurā pastāv 
augsts risks un kura nesadarbojas;

"a) attiecīgā trešā valsts ir iekļauta 
sarakstā kā augsta riska trešā valsts, kurai 
ir stratēģiskas nepilnības nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu 
finansēšanas apkarošanas režīmā saskaņā 
ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu*;

________________________
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* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. 
maijs) par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 
finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2005/60/EK un 
Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 
141, 5.6.2015., 73. lpp.).";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32017R2402)

Grozījums Nr. 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) regulas 4. pantā iekļauj šādu 
jaunu aa) punktu:
"aa) trešā valsts ir iekļauta I vai II 
pielikumā ES sarakstam ar jurisdikcijām, 
kas nesadarbojas nodokļu jomā;"

Or. en

Grozījums Nr. 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
4. pants – 1. daļa – b punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

1c) regulas 4. panta b) punktu aizstāj 
ar šādu:

b) trešā valsts nav parakstījusi nolīgumu ar 
dalībvalsti, lai nodrošinātu, ka minētā trešā 
valsts pilnībā ievēro standartus, kas 
noteikti 26. pantā Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (ESAO) 
Paraugkonvencijā par nodokļu uzlikšanu 
ienākumiem un kapitālam vai ESAO 
Paraugnolīgumā par informācijas apmaiņu 
nodokļu jautājumos, un ka tā nodrošina 
efektīvu informācijas apmaiņu par nodokļu 
jautājumiem, tostarp jebkādus 
daudzpusējus nolīgumus nodokļu jomā.

"b) trešā valsts nav parakstījusi nolīgumu 
ar visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka 
minētā trešā valsts pilnībā ievēro 
standartus, kas noteikti 26. pantā 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) Paraugkonvencijā 
par nodokļu uzlikšanu ienākumiem un 
kapitālam vai ESAO Paraugnolīgumā par 
informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos, 
un ka tā nodrošina efektīvu informācijas 
apmaiņu par nodokļu jautājumiem, tostarp 
jebkādus daudzpusējus nolīgumus nodokļu 
jomā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktā pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

1. Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 
sponsors vai sākotnējais aizdevējs 
vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 
neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 
mazāka par 5 %. Minēto līdzdalību 
aprēķina iniciēšanas brīdī un nosaka pēc 
ārpusbilances posteņu nosacītās 
nominālvērtības. Ja iniciators, sponsors vai 
sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 
vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 
neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 

"1. Vērtspapīrošanas darījuma iniciators, 
sponsors vai sākotnējais aizdevējs 
vērtspapīrošanā pastāvīgi patur būtisku 
neto ekonomisko līdzdalību, kas nav 
mazāka par 25 %. Minēto līdzdalību 
aprēķina iniciēšanas brīdī un nosaka pēc 
ārpusbilances posteņu nosacītās 
nominālvērtības. Ja iniciators, sponsors vai 
sākotnējais aizdevējs nav savstarpēji 
vienojušies par to, kurš paturēs būtisku 
neto ekonomisko līdzdalību, tad būtisku 
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neto ekonomisko līdzdalību patur 
iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 
konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 
vairākkārt. Būtiskā neto ekonomiskā 
līdzdalība netiek sadalīta starp dažādiem 
riska paturētāju veidiem, un tā nav pakļauta 
nekādai kredītriska mazināšanai vai 
ierobežošanai.

neto ekonomisko līdzdalību patur 
iniciators. Paturēšanas prasības attiecībā uz 
konkrētu vērtspapīrošanu nepiemēro 
vairākkārt. Būtiskā neto ekonomiskā 
līdzdalība netiek sadalīta starp dažādiem 
riska paturētāju veidiem, un tā nav pakļauta 
nekādai kredītriska mazināšanai vai 
ierobežošanai.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2402)

Grozījums Nr. 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INRD vērtspapīrošanas gadījumā šā 
punkta prasību var izpildīt arī parādus 
apkalpojošā sabiedrība.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 43
Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INRD vērtspapīrošanas gadījumā šā punkta 
prasību var izpildīt arī parādus apkalpojošā 
sabiedrība.

INRD vērtspapīrošanas gadījumā šā punkta 
prasību var izpildīt arī parādus apkalpojošā 
sabiedrība. INRD vērtspapīrošanas 
apkalpojošā sabiedrība atbilst 21. panta 8. 
punktā noteiktajām prasībām.
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Or. en

Pamatojums

INRD vērtspapīrošanā galvenā nozīme darījuma veiksmīgā izpildē ir apkalpojošai 
sabiedrībai, kā to apstiprina jaunais noteikums, saskaņā ar kuru apkalpojošā sabiedrība 
varētu izpildīt prasību par paturēšanu. Tādēļ, lai izvairītos no jebkāda normatīvā strīda, 
INRD vērtspapīrošanas apkalpojošai sabiedrībai ir jāatbilst vismaz obligātajām prasībām, 
kas noteiktas VPS vērtspapīrošanas apkalpojošai sabiedrībai.

Grozījums Nr. 44
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INRD vērtspapīrošanas gadījumā šā punkta 
prasību var izpildīt arī parādus apkalpojošā 
sabiedrība.

INRD vērtspapīrošanas gadījumā šā punkta 
prasību var izpildīt arī parādus apkalpojošā 
sabiedrība, kas ikdienā apsaimnieko 
nopirkto debitoru parādu kopumu vai 
pamatā esošos kredītriska darījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas prasībām, 
riska paturēšanas procentuālo īpatsvaru 
var samazināt līdz 10 %, ja pamatā esošo 
riska darījumu iniciators visus šos riska 
darījumus ir paturējis savā bilancē vairāk 
nekā pusi no sākotnējā termiņa. Ja 
minimālā paturēšana šādu riska darījumu 
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iniciatoru bilancē (MRBS) ir mazāka par 
pusi no to sākotnējā termiņa, riska 
paturēšanas prasībai jābūt proporcionālai 
šādā veidā — riska paturēšanas 
procentuālais īpatsvars = 25 % – 2 * 
MRBS * 15 %.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2017/2402
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Atkāpjoties no 3. punkta b)–e) 
apakšpunkta, INRD vērtspapīrošanas 
gadījumā būtiskās neto ekonomiskās 
līdzdalības paturēšana minēto apakšpunktu 
vajadzībām nav mazāka par 5 % no to 
vērtspapīroto riska darījumu neto vērtības, 
kas kvalificējami kā ienākumus nenesoši 
riska darījumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā.

3a. Atkāpjoties no 3. punkta b)–e) 
apakšpunkta, INRD vērtspapīrošanas 
gadījumā būtiskās neto ekonomiskās 
līdzdalības paturēšana minēto apakšpunktu 
vajadzībām nav mazāka par 25 % no to 
vērtspapīroto riska darījumu neto vērtības, 
kas kvalificējami kā ienākumus nenesoši 
riska darījumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 
575/2013 47.a panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Paul Tang

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 2017/2402
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā noteikto prasību nepiemēro 
pamatā esošajiem riska darījumiem, kas ir 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a panta 3. 

Šajā punktā noteikto prasību nepiemēro 
pamatā esošajiem riska darījumiem, kas ir 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a panta 3. 
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punktā minētie ienākumus nenesošie riska 
darījumi laikā, kad iniciators tos iegādājās 
no attiecīgās trešās personas.

punktā minētie ienākumus nenesošie riska 
darījumi laikā, kad iniciators tos iegādājās 
no attiecīgās trešās personas, līdz brīdim, 
kad vairs nevar pamatoti gaidīt, ka 
iniciators apstiprinās šīs prasības izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) iekļauj šādu pantu:
"9.a pants
Paziņošana par INRD vērtspapīrošanu
Iniciatori un sponsori paziņo 
kompetentajām iestādēm par INRD 
vērtspapīrošanas emisiju saskaņā ar 
pārredzamības prasībām iniciatoriem, 
sponsoriem un SSPE atbilstīgi 7. panta 1. 
punktam.";

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no nevajadzīgām dublējošām paziņošanas prasībām par 
INRD vērtspapīrošanu, jo šīs regulas 7. pants, papildus EBI pamatnostādņu prasībām par 
būtisku riska pārnesi (SRT) vērtspapīrošanas darījumos, jau uzdod iniciatoram, sponsoram 
un SSPE darīt informāciju pieejamu vērtspapīrošanas pozīcijas turētājiem, kompetentajām 
iestādēm un, pēc pieprasījuma, potenciālajiem ieguldītājiem, piemēram, informāciju par 
paturēto risku saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
20. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) regulas 20. panta 8. punktā iekļauj 
šādu 2.a daļu:
"Ja pamatā esošie riska darījumi ir 
hipotēkas, vērtspapīrošanas brīdī 
neatmaksātā pamatsumma attiecībā pret 
īpašumu pašreizējo vērtību nedrīkst būt 
lielāka par 75 %.";

Or. en

Grozījums Nr. 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5b) regulas 22. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Iniciators un sponsors pirms cenas 
noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem 
dara pieejamus datus par statiskiem un 
dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par 
saistību neizpildi un zaudējumiem, 
piemēram, datus par pārkāpumiem un 
saistību neizpildi, attiecībā uz riska 
darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi 
vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu 
datu avotu un pamatojumu apgalvojumam 
par līdzību. Šādi dati attiecas uz 
laikposmu, kas ir vismaz pieci gadi.

"1. Iniciators un sponsors pirms cenas 
noteikšanas potenciālajiem ieguldītājiem 
dara pieejamus datus par statiskiem un 
dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par 
saistību neizpildi un zaudējumiem, 
piemēram, datus par pārkāpumiem un 
saistību neizpildi, attiecībā uz riska 
darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi 
vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu 
datu avotu un pamatojumu apgalvojumam 
par līdzību. Minētie dati attiecas uz 
laikposmu, kas ir vismaz piecpadsmit 
gadi.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)



AM\1215733LV.docx 19/42 PE658.992v01-00

LV

Grozījums Nr. 51
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/2402
22. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

5c) regulas 22. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Tādas vērtspapīrošanas gadījumā, kur 
pamatā esošie riska darījumi ir aizdevumi 
mājokļa iegādei vai automašīnas iegādei 
vai automašīnas izpirkumnomas darījumi, 
iniciators, sponsors un SSPE kā daļu no 
informācijas, ko atklāj, ievērojot 7. panta 1. 
punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, 
publicē pieejamo informāciju par 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem saistībā ar 
aktīviem, kas finansēti ar šādiem 
aizdevumiem mājokļa iegādei vai 
automašīnas iegādei vai automašīnu 
izpirkumnomas darījumiem.

"4. Kā daļu no informācijas, ko atklāj, 
ievērojot 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) 
apakšpunktu, iniciators publicē pieejamo 
informāciju par ekoloģiskajiem 
raksturlielumiem saistībā ar negatīvo 
ietekmi uz aktīvu ilgtspējības faktoriem, 
kurus finansē pamatā esošie riska 
darījumi, galvenajā negatīvās ietekmes 
paziņojumā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)

Grozījums Nr. 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.d punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
22. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5d) regulas 22. pantā pievieno šādu 
5.a punktu:
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"5.a Līdz 2021. gada 31. martam EUI ar 
Apvienotās komitejas starpniecību 
izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. 
pantu par šā panta 4. punktā minētās 
informācijas saturu, metodiku un izklāstu 
attiecībā uz ilgtspējības rādītājiem, kas 
saistīti ar nelabvēlīgu ietekmi uz klimatu 
un citām nelabvēlīgām vides sekām, kā arī 
ar nelabvēlīgu ietekmi uz sociālo un 
nodarbinātības jomu, cilvēktiesību 
ievērošanu un korupcijas un kukuļošanas 
apkarošanu. Attiecīgā gadījumā šie 
regulatīvo tehnisko standartu projekti 
atbilst vai ievēro regulatīvos tehniskos 
standartus, kas izstrādāti saskaņā ar 
pilnvarojumu, kas EUI dots Regulā (ES) 
2019/2088, jo īpaši tās 2.a pantā, 4. panta 
6. un 7. punktā, 8. panta 3. punktā, 9. 
panta 5. punktā, 10. panta 2. punktā un 
11. panta 4. punktā.
Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. 
pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katrs pamatā esošais riska darījums 
dienā, kad tas tiek iekļauts vērtspapīrotajā 
portfelī, atbilst atbilstības kritērijiem un 
visiem kredītaizsardzības maksājuma 

c) katrs pamatā esošais riska darījums 
atbilst atbilstības kritērijiem un visiem 
kredītaizsardzības maksājuma 
nosacījumiem, izņemot kredītnotikuma 
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nosacījumiem, izņemot kredītnotikuma 
iestāšanos, kā minēts 26.e pantā;

iestāšanos, kā minēts 26.e pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja pamatā esošie riska darījumi ir 
hipotēkas, vērtspapīrošanas brīdī 
neatmaksātā pamatsumma attiecībā pret 
īpašumu pašreizējo vērtību nedrīkst būt 
lielāka par 75 %.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.b pants – 12. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) riska darījumi, kas iekļauti 
paaugstināšanas portfeļos ar mērķi 
atbalstīt jaunu kreditēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Luis Garicano, Olivier Chastel
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.c pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darījumos, kam ir raksturīga nesecīga 
amortizācija, ietilpst izraisītājnotikumi 
pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 
kas maina amortizāciju uz secīgu 
prioritātes kārtībā. Šādos ar darbības 
rezultātiem saistītos izraisītājnotikumos 
ietilpst pamatā esošo riska darījumu 
kredītkvalitātes pasliktināšanās zem 
iepriekš noteikta sliekšņa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 57
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.c pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darījumos, kam ir raksturīga nesecīga 
amortizācija, ietilpst izraisītājnotikumi 
pamatā esošo riska darījumu rezultātiem, 
kas maina amortizāciju uz secīgu 
prioritātes kārtībā. Šādos ar darbības 
rezultātiem saistītos izraisītājnotikumos 
ietilpst pamatā esošo riska darījumu 
kredītkvalitātes pasliktināšanās zem 
iepriekš noteikta sliekšņa.

Darījumos, kam ir raksturīga nesecīga 
amortizācija, ietilpst izraisītājnotikumi, lai 
pārslēgtos uz secīgu amortizāciju 
prioritātes kārtībā pēc pamatā esošo riska 
darījumu kredītkvalitātes pasliktināšanās 
zem iepriekš noteikta sliekšņa.

Or. en

Pamatojums

Svītrojot Komisijas tekstu 26.c panta 5. punkta trešajā daļā, būtībā visiem darījumiem būs 
nepieciešama secīga amortizācija. Tam būs liela negatīva ietekme uz darījuma efektivitāti, jo 
izmaksas paliek nemainīgas (t. i., to pamatā ir starpstāvu laidiens) un ieguvums no riska 
svērtajiem aktīviem amortizējas (t. i., amortizējas prioritātes kārtībā). Piemēram, darījumos, 
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kad tiek pārdots starpstāvu laidiens un paturēts prioritārais laidiens, šī ietekme ir 
dominējošā.

Grozījums Nr. 58
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula Nr. 2017/2402
26.c pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja vērtspapīrošana ir atjaunojama 
vērtspapīrošana, darījuma dokumentācijā 
iekļauj atbilstīgus priekšlaicīgas 
amortizācijas izraisītājnotikumus 
atjaunošanas laikposma izbeigšanai, 
ietverot vismaz šādu informāciju:

svītrots

a) pamatā esošo riska darījumu 
kredītkvalitātes pasliktināšanās līdz 
iepriekš noteiktam slieksnim vai zemāk 
par to;
b) zaudējumu palielināšanās virs iepriekš 
noteikta sliekšņa;
c) nespēja noteiktā laikposmā pietiekamā 
apjomā piesaistīt jaunus pamatā esošus 
riska darījumus, kas atbilst iepriekš 
noteiktiem atbilstības kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Lai izraisītu papildināšanu, ir jāpārtrauc darījumu papildināšana, ja pasliktinās ekonomikas 
cikls un palielinās nenoteiktība attiecībā uz jaunu darījumu slēgšanu. Tā kā atpakaļplūsmas 
riski sintētiskā vērtspapīrošanā ir būtisks apsvērums, iekļaujot šo pazīmi, kas spriedzes laikā 
var saasināt atpakaļplūsmas riskus, emitentam rodas neapdomīgas un nepareizas darbības 
risks.

Grozījums Nr. 59
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.c pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) noteikumus, kas nodrošina parādus 
apkalpojošās sabiedrības, pilnvarotās 
personas, citu papildpakalpojumu 
sniedzēju vai pārbaudes aģenta–trešās 
personas, kas minēts 26.e panta 4. punktā, 
aizstāšanu kāda no šo pakalpojumu 
sniedzēju saistību neizpildes vai 
maksātnespējas gadījumā tādā veidā, kas 
neizraisa minēto pakalpojumu sniegšanas 
pārtraukšanu;

b) noteikumus, kas nodrošina parādus 
apkalpojošās sabiedrības, pilnvarotās 
personas, citu papildpakalpojumu 
sniedzēju vai pārbaudes aģenta–trešās 
personas, kas minēts 26.e panta 4. punktā, 
aizstāšanu kāda no šo pakalpojumu 
sniedzēju saistību neizpildes vai 
maksātnespējas gadījumā, ja šie 
pakalpojumu sniedzēji nav iniciators, tādā 
veidā, kas neizraisa minēto pakalpojumu 
sniegšanas pārtraukšanu;

Or. en

Pamatojums

Sintētiskas vērtspapīrošanas gadījumā pamatā esošo riska darījumu īpašumtiesības netiek 
nodotas, un uzņēmumam, kas sākotnēji veic apkalpošanu, jāspēj turpināt veikt šādu 
apkalpošanu. EBA/OP/2020/07 paredz, ka dokumentācijā jānorāda: "iestājoties saistību 
neizpildei, maksātnespējai un citiem konkrētiem notikumiem, ja attiecināms, noteikumi, kas 
nodrošina attiecīgo darījuma partneru (izņemot aizsardzības pircēju un ieguldītāju) 
aizstāšanu gadījumos, kad iniciators pats nesniedz attiecīgos pakalpojumus vērtspapīrošanas 
nolūkā".

Grozījums Nr. 60
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iniciators pirms cenas noteikšanas 
potenciālajiem ieguldītājiem dara 
pieejamus datus par statiskiem un 
dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par 
saistību neizpildi un zaudējumiem, 
piemēram, datus par pārkāpumiem un 

1. Iniciators pirms cenas noteikšanas 
potenciālajiem ieguldītājiem dara 
pieejamus datus par statiskiem un 
dinamiskiem vēsturiskiem rādītājiem par 
saistību neizpildi un zaudējumiem, 
piemēram, datus par pārkāpumiem un 
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saistību neizpildi, attiecībā uz riska 
darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi 
vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu 
datu avotu un pamatojumu apgalvojumam 
par līdzību. Šādi dati attiecas uz laikposmu, 
kas ir vismaz pieci gadi.

saistību neizpildi, attiecībā uz riska 
darījumiem, kas būtībā ir līdzīgi 
vērtspapīrotiem riska darījumiem, un šādu 
datu avotu un pamatojumu apgalvojumam 
par līdzību. Šādi dati attiecas uz laikposmu, 
kas ir vismaz piecpadsmit gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.d pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tādas vērtspapīrošanas gadījumā, 
kur pamatā esošie riska darījumi ir 
aizdevumi mājokļa iegādei vai automobiļa 
iegādei vai automobiļa izpirkumnomas 
darījumi, iniciators kā daļu no 
informācijas, ko atklāj, ievērojot 7. panta 1. 
punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, 
publicē pieejamo informāciju par to aktīvu 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kas 
finansēti ar šādiem aizdevumiem mājokļa 
iegādei vai automobiļa iegādei vai 
automobiļu izpirkumnomas darījumiem.

4. Kā daļu no informācijas, ko atklāj, 
ievērojot 7. panta 1. punkta pirmās daļas a) 
apakšpunktu, iniciators publicē pieejamo 
informāciju par negatīvo ietekmi uz to 
aktīvu ilgtspējības faktoriem, kurus 
finansē pamatā esošie riska darījumi, 
galvenajā negatīvās ietekmes paziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.d pants – 5.a punkts (jauns)



PE658.992v01-00 26/42 AM\1215733LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz 2021. gada 31. martam EUI 
ar Apvienotās komitejas starpniecību 
izstrādā regulatīvo tehnisko standartu 
projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. 
pantu par šā panta 4. punktā minētās 
informācijas saturu, metodiku un izklāstu 
attiecībā uz ilgtspējības rādītājiem, kas 
saistīti ar nelabvēlīgu ietekmi uz klimatu 
un citām nelabvēlīgām vides sekām, kā arī 
ar nelabvēlīgu ietekmi uz sociālo un 
nodarbinātības jomu, cilvēktiesību 
ievērošanu un korupcijas un kukuļošanas 
apkarošanu.
Attiecīgā gadījumā šie regulatīvo tehnisko 
standartu projekti atbilst vai ievēro 
regulatīvos tehniskos standartus, kas 
izstrādāti saskaņā ar pilnvarojumu, kas 
EUI dots Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar 
ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, jo 
īpaši tās 2.a pantā, 4. panta 6. un 7. 
punktā, 8. panta 3. punktā, 9. panta 5. 
punktā, 10. panta 2. punktā un 11. panta 
4. punktā.
Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 
daļā minētos regulatīvos tehniskos 
standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1093/2010, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 
un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. 
pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starpposma kredītaizsardzības maksājumu 
veic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, 
kad iestājies 1. punktā minētais 
kredītnotikums, gadījumos, kad parāda 
pārstrukturizācija par attiecīgā pamatā 
esošā riska darījuma zaudējumiem nav 
pabeigta līdz minētā sešu mēnešu perioda 
beigām. Starpposma kredītaizsardzības 
maksājums ir vismaz lielākais no šiem:

Starpposma kredītaizsardzības maksājumu 
veic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, 
kad iestājies 1. punktā minētais 
kredītnotikums, gadījumos, kad parāda 
pārstrukturizāciju par attiecīgā pamatā 
esošā riska darījuma zaudējumiem nav 
paredzēts pabeigt līdz minētā sešu mēnešu 
perioda beigām. Starpposma 
kredītaizsardzības maksājums nav mazāks 
par vienu no šiem:

Or. en

Grozījums Nr. 64
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vērtības samazināšanās, ko 
iniciators reģistrējis savos finanšu 
pārskatos saskaņā ar piemērojamo 
uzskaites ietvaru starpposma maksājuma 
veikšanas laikā;

a) vērtības samazināšanās, ko 
iniciators reģistrējis savos finanšu 
pārskatos saskaņā ar piemērojamo 
uzskaites ietvaru starpposma maksājuma 
veikšanas laikā; un

Or. en

Grozījums Nr. 65
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītaizsardzības maksājuma summu 
aprēķina tā individuālā pamatā esošā 

svītrots
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riska darījuma līmenī, attiecībā uz kuru ir 
iestājies kredītnotikums.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 2. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kredītaizsardzības maksājuma summu 
aprēķina tā individuālā pamatā esošā riska 
darījuma līmenī, attiecībā uz kuru ir 
iestājies kredītnotikums.

Kredītaizsardzības maksājuma summu 
aprēķina katra tā individuālā pamatā esošā 
riska darījuma līmenī, attiecībā uz kuru ir 
iestājies kredītnotikums.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no iepriekšējās daļas 
prasībām, prēmiju priekšmaksājumi ir 
atļauti, ja dalībvalsts tiesību aktos ir īpaši 
paredzēta garantiju shēma un ja tiem 
piemēro pretgarantiju, ko sniedz jebkura 
no Regulas (ES) Nr. 575/2013 214. panta 
2. punkta a)–d) apakšpunktā minētajām 
struktūrām.

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt VPS atbilstību valdības atbalstītām shēmām, kuras ir īpaši 
izstrādātas, lai atbalstītu finansējumu konkrētām nozarēm vai riska darījumu kategorijām — 
t. i., maziem un vidējiem uzņēmumiem — un kurām ir raksturīgs iepriekšējs un bieži vien zema 
līmeņa "una tantum" prēmiju mehānisms. Minētā prēmiju struktūra, ja tā ir pienācīgi 
izklāstīta izveides noteikumos, neapgrūtina sintētiskās vērtspapīrošanas vienkāršību un 
nepadara šo darījumu riska novērtēšanu pārāk sarežģītu.

Grozījums Nr. 68
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/2402
26.e pants – 3. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja aizsardzību nodrošina centrālā valdība 
vai citas valsts iestādes, paredz 
izņēmumus attiecībā uz 
priekšmaksājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tiek izmantota iespēja atsaukt 
darījumu noteiktā laikā (atsaukums 
noteiktā laikā), ja laikposms, skaitot no 
slēgšanas datuma, ir vienāds ar sākotnējā 
atsauces portfeļa vidējo svērto darbības 
laiku vai ilgāks par to slēgšanas brīdī;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tiek izmantota iespēja atsaukt 
darījumu noteiktā laikā (atsaukums 
noteiktā laikā), ja laikposms, skaitot no 
slēgšanas datuma, ir vienāds ar sākotnējā 
atsauces portfeļa vidējo svērto darbības 
laiku vai ilgāks par to slēgšanas brīdī;

d) tiek izmantota iespēja atsaukt 
darījumu noteiktā laikā (atsaukums 
noteiktā laikā), ja laikposms, skaitot no 
slēgšanas datuma, ir vienāds ar sākotnējā 
atsauces portfeļa vidējo svērto darbības 
laiku vai ilgāks par to slēgšanas dienā;

Or. en

Pamatojums

Svītrojot d) apakšpunktu, darījums būtu jāsaglabā līdz tā atsaukumam vai līdz galīgajam 
juridiskajam termiņam. Tas būtiski paildzinātu darījuma ciklu, palielinātu izmaksas un 
apgrūtinātu iniciatora spēju izvairīties no izmaksu rašanās gadījumā, ja portfelis attīstās 
pareizi. Parasti tas rada situācijas, kad darījums nav noticis ekonomiskas ietekmes dēļ, vai 
arī darījums cikla laikā ir kļuvis neefektīvs (t. i., saistībā ar priekšapmaksu, labu sniegumu 
utt.), un to nevar atsaukt. Tāpēc jāsaglabā Komisijas pieeja, kas pausta šajā d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 71
Paul Tang

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkos 
atsaukums noteiktā laikā nav strukturēts tā, 
lai izvairītos no zaudējumu attiecināšanas 
uz kredītkvalitātes uzlabojumu pozīcijām 
vai citām ieguldītāju turētām pozīcijām, un 
nav arī citādi strukturēts, lai nodrošinātu 
kredītkvalitātes uzlabojumus.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkos 
atsaukums noteiktā laikā nav strukturēts tā, 
lai izvairītos no zaudējumu attiecināšanas 
uz kredītkvalitātes uzlabojumu pozīcijām 
vai citām ieguldītāju turētām pozīcijām, un 
nav arī citādi strukturēts, lai nodrošinātu 
kredītkvalitātes uzlabojumus. Iniciatori 
paziņo kompetentajām iestādēm par to, kā 
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šī prasība tiek izpildīta, tostarp pamatojot 
terminēta atsaukuma izmantošanu un 
norādot ticamu kontu, kas apliecina 
pamatā esošo aktīvu kvalitātes 
nepasliktināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iniciators var uzņemties saistības 
par sintētisko atlikušo starpību, kas ir 
pieejama kā kredītkvalitātes uzlabojums 
ieguldītājiem, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

svītrots

a) sintētiskās atlikušās starpības summa, 
ko iniciators apņemas izmantot kā 
kredītkvalitātes uzlabojumu katrā 
maksājuma periodā, ir norādīta darījuma 
dokumentācijā un izteikta kā fiksēta 
procentuālā daļa no kopējā neatmaksātā 
portfeļa atlikuma attiecīgā maksājuma 
perioda sākumā (fiksētā sintētiskā atlikusī 
starpība);
b) sintētisko atlikušo starpību, ko 
neizmanto, lai segtu kredītzaudējumus, 
kuri rodas maksājuma periodā, atmaksā 
iniciatoram;
c) attiecībā uz iniciatoriem, kuri izmanto 
IRB pieeju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 
575/2013 143. pantā, kopējā piešķirtā 
summa gadā nav lielāka par viena gada 
regulatīvo paredzamo zaudējumu 
summām pamatā esošo riska darījumu 
pamatā esošajam portfelim, kas 
aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 158. pantu;
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d) iniciatoriem, kuri neizmanto IRB 
pieeju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 
575/2013 143. pantā, pamatā esošā 
portfeļa viena gada paredzamo 
zaudējumu aprēķinu skaidri nosaka 
darījuma dokumentācijā;
e) darījuma dokumentācijā ir norādīti 
šajā punktā izklāstītie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Sintētiskā vērtspapīrošana ir finanšu krīžu paātrināšanas un pastiprināšanas faktors, tieši tas, 
kas notika pēdējās finanšu krīzes laikā. Šo darījumu atvieglošana izraisītu sistēmiskā finanšu 
riska paaugstināšanos un tādējādi vājinātu finanšu stabilitāti.

Grozījums Nr. 73
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) šiem parāda vērtspapīriem 
atlikušais maksimālais termiņš ir trīs 
mēneši, kas atbilst maksājumu datumiem;

i) šiem parāda vērtspapīriem 
atlikušais maksimālais termiņš ir trīs 
mēneši, kas nav vēlāk kā nākamajā 
maksājumu datumā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Paul Tang

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinājums trešās personas b) nodrošinājums trešās personas 
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kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur iniciators 
vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem 
visos gadījumos, kad iniciators vai ar to 
saistīts uzņēmums ir sniedzis aizsardzības 
pārdevējam nodrošinājumu, kas atbilst 
visiem šādiem nosacījumiem:
i) tas ir sniegts kā bezprocentu riska svērti 
parāda vērtspapīri, kas minēti Regulas 
(ES) Nr. 575/2013 II sadaļas trešās daļas 
2. nodaļā, vai arī tam ir vismaz 
kredītkvalitātes 1. pakāpe, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā;
ii) tā pamatsumma nav mazāka par 
aizsargātā laidiena nesamaksāto 
atlikumu;
iii) to tur no iniciatora un ieguldītājiem 
neatkarīgs depozitārijs; un
iv) tam vai nu ir tāds atlikušais 
maksimālais dzēšanas termiņš, kas nav 
vēlāks par nākamo maksājuma datumu, 
vai arī tas tiek sniegts saskaņā ar 
mehānismu, kas katru dienu paredz 
uzcenojumu ar skaidras naudas vai 
papildu nodrošinājumu, kas atbilst b) 
apakšpunkta i) punkta un b) apakšpunkta 
iii) punkta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ja iniciatoram ir jāizsniedz 
aizsardzības pārdevējam nodrošinājuma 
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Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā. vērtspapīri. Šādiem nodrošinājuma 
vērtspapīriem jābūt ar nominālvērtību, 
kas nav mazāka par aizsargātā laidiena 
atlikumu, un, ja nodrošinājuma 
vērtspapīru dzēšanas datums pārsniedz 
nākamo maksājuma datumu, tad uz šādu 
nodrošinājumu jāattiecina mehānisms, 
kas paredz uzcenojumu katru dienu ar 
papildu nodrošinājuma vērtspapīriem vai 
skaidru naudu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 3. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums Nr.

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
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iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 3. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jānovērš negatīvā ietekme uz bankas finansējumu vērtības pazemināšanas 
laikā, jānodrošina lielāka atbilstība pašreizējai tirgus praksei un jānovērš problēmas, kas 
rodas, kad bankas vērtības pazemināšanas laikā nodod sintētisku darījumu nodrošinājumu 
trešām personām, tādējādi vēl vairāk pasliktinot to stāvokli un graujot sintētisko 
vērtspapīrošanu kredītaizsardzības stabilitāti.

Grozījums Nr. 78
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 3. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 

b) nodrošinājums trešās personas 
kredītiestādē turētas naudas veidā vai tādas 
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naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 2. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

naudas veidā, ko noguldījumā tur 
iniciators, ievērojot minimālo 
kredītkvalitātes 3. pakāpi, kā minēts 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 136. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinājums skaidras naudas 
veidā, kas tiek turēta trešās personas 
kredītiestādē, vai skaidras naudas veidā, 
kas noguldīta pie iniciatora, ar 
nosacījumu, ka attiecīgā gadījumā šī 
skaidrā nauda tiek nošķirta un nodalīta 
trešās personas kredītiestādes vai 
iniciatora līmenī, un šādas nošķiršanas 
un nodalīšanas rezultātā minēto skaidro 
naudu izmanto kā attālinātu 
nodrošinājumu pret bankrotu trešās 
personas kredītiestādes vai iniciatora 
saistību neizpildes vai maksātnespējas 
gadījumā;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt reālu alternatīvu novērtējuma kritērijiem, un tā ir pat vēl 
efektīvāka nekā šie kritēriji, mazinot darījumu partnera kredītrisku attiecībā uz visām 
darījumā iesaistītajām personām, un tā ir EBI ziņojuma par VPS vērtspapīrošanu 35. kritērija 
galīgā piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 81
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 2. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 2. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 3. 
pakāpei, nodrošinājumu sešu mēnešu laikā 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 3. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jānovērš negatīvā ietekme uz bankas finansējumu vērtības pazemināšanas 
laikā, jānodrošina lielāka atbilstība pašreizējai tirgus praksei un jānovērš problēmas, kas 
rodas, kad bankas vērtības pazemināšanas laikā nodod sintētisku darījumu nodrošinājumu 
trešām personām, tādējādi vēl vairāk pasliktinot to stāvokli un graujot sintētisko 
vērtspapīrošanu kredītaizsardzības stabilitāti.

Grozījums Nr. 82
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 2. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 2. vai augstāku pakāpi vai 

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 3. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 3. vai augstāku pakāpi vai 
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nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 2. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 2. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 3. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 3. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) 2017/2402
26.e pants – 9. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 2. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 2. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā, ja trešās 
personas kredītiestāde vai iniciators vairs 
neatbilst minimālajai kredītkvalitātes 3. 
pakāpei, nodrošinājumu nekavējoties 
pārved trešās personas kredītiestādei ar 
kredītkvalitātes 2. vai augstāku pakāpi vai 
nodrošinājumu iegulda vērtspapīros, kas 
atbilst šā punkta a) apakšpunktā 
noteiktajiem kritērijiem. Šajā b) 
apakšpunktā noteiktās prasības uzskata par 
izpildītām attiecībā uz ieguldījumiem ar 
kredītrisku saistītās parādzīmēs, ko emitējis 
iniciators, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
575/2013 218. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) regulas 31. pantā pievieno šādu 
punktu:
"2.a Neskarot 2. punktu un 44. pantā 
minēto ziņojumu, ESRK ciešā sadarbībā 
ar EVTI, EBI un EAAPI publicē 
ziņojumu, kurā analizē ietekmi uz finanšu 
stabilitāti, ko rada jebkuri sistēmiskie 
riski, kurus izraisa ar šo regulu ieviestā 
VPS bilances vērtspapīrošanas klase, 
piemēram, potenciālie riski, ko rada 
nepublisko kredītaizsardzības pārdevēju 
koncentrācija un savstarpējā saistība.
Ziņojumu publicē līdz 2022. gada 1. 
jūlijam, un tajā ņem vērā bilances 
vērtspapīrošanas īpatnības, proti, tās 
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tipiski individuālo un privāto raksturu 
finanšu tirgos, un pārbauda, vai 
pašreizējā sistēma patiešām veicina 
vispārējo riska samazināšanu finanšu 
sistēmā un uzlabojumus reālās 
ekonomikas finansēšanā.
ESRK izmanto dažādus attiecīgus datu 
avotus, piemēram:
a) datus, kurus kompetentās iestādes ir 
savākušas saskaņā ar 7. panta 1. punktu;
b) kompetento iestāžu veiktās 
pārskatīšanas rezultātus saskaņā ar 30. 
panta 2. punktu; un
c) datus, kas tiek turēti vērtspapīrošanas 
depozitārijos saskaņā ar 10. pantu.
Attiecīgā gadījumā ESRK Komisijai, EUI 
un dalībvalstīm izsaka brīdinājumus un 
sniedz ieteikumus par koriģējošām 
darbībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
1092/2010 16. pantu, tostarp attiecībā to, 
vai ir piemēroti grozīt riska paturēšanas 
līmeņus vai veikt citus makroprudenciālus 
pasākumus.
Komisija, EUI un dalībvalstis saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1092/2010 17. pantu 
paziņo ESRK, Eiropas Parlamentam un 
Padomei par pasākumiem, kas veikti, 
atbildot uz ieteikumu, un sniedz 
piemērotu pamatojumu par jebkādu 
bezdarbību trīs mēnešu laikā pēc 
ieteikuma nosūtīšanas adresātiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
44. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) regulas 44. pantam pievieno šādu 
punktu:
"da) par SSPE ģeogrāfisko atrašanās 
vietu, pievienojot arī novērtējumu par 
vietas izvēles iemesliem, tostarp par to, cik 
būtiska šajā ziņā ir labvēlīga nodokļu un 
regulatīvā režīma esamība;"

Or. en

Grozījums Nr. 87
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. daļa – f punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

13a) regulas 46. panta f) punktu aizstāj 
ar šādu:

f) regulas 22. panta 4. punktā noteikto 
prasību īstenošanu un to, vai to darbības 
joma ir jāpaplašina, tās attiecinot arī uz 
vērtspapīrošanu, kurā pamatā esošie riska 
darījumi nav aizdevumi mājokļa iegādei 
vai automašīnas iegādei vai automašīnas 
izpirkumnomas darījumi, lai iekļautu 
vides, sociālās un pārvaldības kritēriju 
atklāšanu;

"f) regulas 22. panta 4. punktā un 26.d 
panta 4. punktā noteikto prasību 
īstenošanu;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=EN)
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1. pants – 1. daļa – 13.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2017/2402
46. pants – 2. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) regulas 46. pantā pievieno šādu 
punktu:
"ha) vai ir vajadzība radīt regulatīvu 
satvaru, kas papildinātu ar šo regulu 
izveidoto vērtspapīrošanas regulējumu, 
izveidojot ierobežota skaita licencētu 
banku sistēmu, kurā ietilpstošās bankas 
pildītu SSPE funkcijas un kurām būtu 
ekskluzīvas tiesības no iniciatoriem 
iegādāties riska darījumus un pārdot 
ieguldītājiem prasījumus, kas ir 
nodrošināti ar iegādātajiem riska 
darījumiem. Ziņojumā no sabiedriskās 
politikas un reālās ekonomikas viedokļa 
detalizēti apskata priekšrocības un 
trūkumus gadījumos, kad skaidri 
izraudzītām vienībām piemēro īpašu 
uzraudzības un maksātnespējas režīmu, 
kas aptver būtiskās starpniecības darbības 
starp iniciatoriem un ieguldītājiem, 
salīdzinot ar pašreizējo ļoti neviendabīgo 
situāciju;"

Or. en


