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Grozījums Nr. 18
Chris MacManus
GUE/NGL grupas vārdā

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā dziļās krīzes laikā pāreja uz finanšu nozares elementu ierobežojumu atcelšanu nav tas, 
kas būtu vajadzīgs. Nevajadzētu atteikties no panākumiem, kas gūti kapitāla regulēšanā un 
kontrolē pēc pēdējās lejupslīdes. Covid-19 krīzei nevajadzētu kļūt par attaisnojumu, lai 
regulējumā spertu soli atpakaļ. Vērtspapīrošanas izmantošanas veicināšana un sekmēšana 
ienākumus nenesošiem aizdevumiem ir risinājums tikai finanšu nozarei, nevis reālajai 
ekonomikai vai ģimenēm un mazajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 19
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2017. gada 7. decembrī publicētajos 
“Bāzele III” regulējuma galīgajos 
elementos vērtspapīrošanas riska darījumu 
gadījumā minimālā kredītreitinga prasība ir 
noteikta tikai ierobežotam aizsardzības 
devēju kopumam, proti, struktūrām, kas 
nav suverēnas struktūras, publiskā sektora 
struktūras, iestādes vai citas prudenciāli 
regulētas finanšu iestādes. Tādēļ ir jāgroza 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. panta 
3. punkts, lai to saskaņotu ar “Bāzele III” 
regulējumu nolūkā uzlabot valstu publisko 
garantiju shēmu efektivitāti, palīdzot 
iestādēm īstenot stratēģijas ienākumus 
nenesošu riska darījumu (INRD) 
vērtspapīrošanai pēc Covid-19 pandēmijas.

(5) 2017. gada 7. decembrī publicētajos 
"Bāzele III" regulējuma galīgajos 
elementos vērtspapīrošanas riska darījumu 
gadījumā minimālā kredītreitinga prasība ir 
noteikta tikai ierobežotam aizsardzības 
devēju kopumam, proti, struktūrām, kas 
nav suverēnas struktūras, publiskā sektora 
struktūras, iestādes vai citas prudenciāli 
regulētas finanšu iestādes. Tādēļ ir jāgroza 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. panta 
3. punkts, lai to saskaņotu ar “Bāzele III” 
regulējumu nolūkā uzlabot valstu publisko 
garantiju shēmu efektivitāti, palīdzot 
iestādēm īstenot stratēģijas ienākumus 
nenesošu riska darījumu (INRD) 
vērtspapīrošanai pēc Covid-19 pandēmijas. 
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Neregulētam nefondētas 
kredītaizsardzības devējam ir jābūt 3. vai 
augstākai kredītkvalitātes pakāpei.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kā EBI norādījusi savā 2020. gada 
6. maija ziņojumā par VPS satvaru 
sintētiskajai vērtspapīrošanai, ir 
nepieciešams ieviest īpašu satvaru 
vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 
(VPS) bilances vērtspapīrošanai. Ņemot 
vērā to, ka VPS vērtspapīrošanas 
pārstāvības un modelēšanas risks 
salīdzinājumā ar bilances sintētisko 
vērtspapīrošanu, kas nav VPS 
vērtspapīrošana, ir zemāks, būtu jāievieš 
piemērota uz risku jutīga kalibrēšana VPS 
bilances vērtspapīrošanai, kā savā 
ziņojumā ieteikusi EBI. Lielāka VPS 
bilances vērtspapīrošanas izmantošana, ko 
veicina pret risku jutīgāka pieeja šādu 
vērtspapīrošanas darījumu augstākas 
prioritātes laidienam, atbrīvos regulējošām 
prasībām atbilstošu kapitālu un galu galā 
turpinās paplašināt iestāžu aizdošanas 
spējas prudenciāli pamatotā veidā.

(7) Kā EBI norādījusi savā 2020. gada 
6. maija ziņojumā par VPS satvaru 
sintētiskajai vērtspapīrošanai, ir 
nepieciešams ieviest īpašu satvaru 
vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 
(VPS) bilances vērtspapīrošanai. Ņemot 
vērā to, ka VPS vērtspapīrošanas 
pārstāvības un modelēšanas risks 
salīdzinājumā ar bilances sintētisko 
vērtspapīrošanu, kas nav VPS 
vērtspapīrošana, ir zemāks, pamatojoties 
uz pašreizējo preferenciālo regulējumu 
augstākas prioritātes laidieniem MVU 
portfeļos, būtu jāievieš piemērota uz risku 
jutīga kalibrēšana VPS bilances 
vērtspapīrošanai, kā savā ziņojumā 
ieteikusi EBI. Lielāka VPS bilances 
vērtspapīrošanas izmantošana, ko veicina 
pret risku jutīgāka pieeja šādu 
vērtspapīrošanas darījumu augstākas 
prioritātes laidienam, atbrīvos regulējošām 
prasībām atbilstošu kapitālu un galu galā 
turpinās paplašināt iestāžu aizdošanas 
spējas prudenciāli pamatotā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
132. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) regulas 132. pantā iekļauj šādu 
punktu:
"6.a Ja 3. punktā minētie nosacījumi ir 
izpildīti un ir saskaņā ar 4. punktu, riska 
darījumiem KIU daļu vai ieguldījumu 
apliecību veidā piešķir 0 % riska pakāpi, 
ja to pamatā esošo portfeli veido 
eurozonas dalībvalstu valsts obligācijas, 
kur katras dalībvalsts obligāciju svars ir 
vienāds ar katras dalībvalsts kapitāla 
ieguldījuma Eiropas Centrālajā bankā 
(ECB) relatīvo svaru. Katras dalībvalsts 
kapitāla ieguldījuma relatīvais svars ir 
saskaņā ar dalībvalstu centrālo banku 
ECB iemaksātā kapitāla parakstīšanas 
atslēgu, kā noteikts 29. pantā Protokolā 
par Eiropas Centrālo banku sistēmas 
Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas 
Statūtiem, kas pievienoti Līgumam par 
Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību.";

Or. en

Grozījums Nr. 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
213. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1) regulas 213. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) kredītaizsardzība ir tieša; "a) kredītaizsardzība ir tieša vai izmantojot 
īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību ar 
neaizskaramību bankrota gadījumā;"
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Grozījums Nr. 23
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
242. pants – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) regulas 242. pantam pievieno šādu 
punktu:
"19a) "sintētiskā atlikusī starpība" ir 
sintētiskā atlikusī starpība atbilstoši 
definīcijai Regulas (ES) 2017/2402 
2. panta 28. punktā;"

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
248. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1a) regulas 248. panta 1. punktam 
pievieno šādu apakšpunktu:
"da) sintētiskās atlikušās starpības riska 
darījuma vērtība attiecīgā gadījumā ietver 
šādus elementus:
i) jebkādus ienākumus no 
vērtspapīrotajiem riska darījumiem, kurus 
iniciatoriestāde jau ir atzinusi savā 
ienākumu pārskatā saskaņā ar 
piemērojamo grāmatvedības sistēmu un 
kurus iniciatoriestāde darījumam ir 
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līgumiski noteikusi kā sintētisko atlikušo 
starpību;
ii) jebkādu sintētisko atlikušo starpību, 
kuru iniciatoriestāde iepriekšējos periodos 
ir noteikusi līgumiski un kura joprojām ir 
pieejama zaudējumu absorbēšanai;
iii) jebkādu sintētisko atlikušo starpību, 
kuru iniciatoriestāde ir noteikusi 
pašreizējam periodam un kura joprojām ir 
pieejama zaudējumu absorbēšanai;
iv) jebkādu sintētisko atlikušo starpību, 
kuru iniciatoriestāde ir noteikusi 
turpmākiem periodiem.
Šā apakšpunkta i) punkta vajadzībām 
jebkura summa, kas tiek sniegta kā 
nodrošinājums vai kredītkvalitātes 
uzlabojums saistībā ar sintētisko 
vērtspapīrošanu un uz kuru jau attiecas 
pašu kapitāla prasība saskaņā ar šīs 
nodaļas noteikumiem, netiek iekļauta 
riska darījuma vērtībā;"

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
248. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1b) regulas 248. pantam pievieno šādu 
punktu:
"3.a EBI izstrādā regulatīvu tehnisko 
standartu projektus, lai precizētu, kā 
iniciatoriestādes nosaka riska darījumu 
vērtību, kas minēta 1. punkta 
da) apakšpunktā.
EBI līdz [6 mēneši pēc šīs grozošās 
regulas spēkā stāšanās dienas] iesniedz 
minētos regulatīvo tehnisko standartu 
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projektus Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
249. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 2. punkta, atbilstīgiem 
nefondētās kredītaizsardzības devējiem, 
kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta g) 
apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI 
piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir 
kredītkvalitātes 3. pakāpe vai augstāka.

Atkāpjoties no 2. punkta, atbilstīgiem 
nefondētās kredītaizsardzības devējiem, 
kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI 
piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir 
kredītkvalitātes 2. pakāpe vai augstāka.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
249. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 249. panta 6. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) iestāde, kas pērk kredītaizsardzību, riska 
darījumu riska svērtās vērtības 
aizsargātajai daļai aprēķina saskaņā ar 4. 
nodaļu.

"b) iestāde, kas pērk kredītaizsardzību, 
riska darījumu riska svērtās vērtības 
aizsargātajai daļai aprēķina saskaņā ar 
4. nodaļu. Ja vērtspapīrošanas pozīcijai 
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var piemērot kredītaizsardzību, to 
nodrošina vērtspapirizētajā portfelī vai 
tieši vērtspapīrošanas pozīcijā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Grozījums Nr. 28
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
249. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1b) regulas 249. panta 7. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) iestāde, kas pērk kredītaizsardzību, riska 
darījumu riska svērtās vērtības 
a) apakšpunktā minētajai pozīcijas 
aizsargātajai daļai aprēķina saskaņā ar 
4. nodaļu. Iestāde to vērtspapīrošanas 
pozīcijas daļu, kas nesaņem 
kredītaizsardzību, uzskata par atsevišķu 
vērtspapīrošanas pozīciju un riska darījumu 
riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 
3. apakšiedaļu, ievērojot 8., 9. un 
10. punktu.

"b) iestāde, kas pērk vai izmanto 
kredītaizsardzību, riska darījumu riska 
svērtās vērtības a) apakšpunktā minētajai 
pozīcijas aizsargātajai daļai aprēķina 
saskaņā ar 4. nodaļu. Iestāde to 
vērtspapīrošanas pozīcijas daļu, kas 
nesaņem kredītaizsardzību, uzskata par 
atsevišķu vērtspapīrošanas pozīciju un 
riska darījumu riska svērtās vērtības 
aprēķina saskaņā ar 3. apakšiedaļu, 
ievērojot 8., 9. un 10. punktu. Ja 
vērtspapīrošanas pozīcijai var piemērot 
kredītaizsardzību, to nodrošina 
vērtspapirizētajā portfelī vai tieši 
vērtspapīrošanas pozīcijā.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R0575-20230628)

Grozījums Nr. 29
Jonás Fernández, Paul Tang, Irene Tinagli

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 575/2013
256. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) regulas 256. pantam pievieno šādu 
punktu:
"5.a Lai aprēķinātu sintētiskās 
vērtspapīrošanas piesaistes punktus (A) 
un atsaistes punktus (D), vērtspapīrošanas 
iniciatoriestāde vērtspapīrošanas pozīcijas 
riska darījumu vērtību, kas atbilst 
248. panta da) apakšpunktā minētajai 
sintētiskajai atlikušajai starpībai, uzskata 
par laidienu un koriģē citu laidienu 
piesaistes punktus (A) un atsaistes 
punktus (D), pieskaitot šo riska vērtību 
neapmaksātajam atlikumam 
vērtspapīrošanas pamatā esošo riska 
darījumu portfelī. Šo korekciju neveic 
iestādes, kas nav iniciatoriestāde.";

Or. en

Grozījums Nr. 30
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
268. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

1a) regulas 268. panta 1. punktu 
aizstāj ar šādu:

1. Iniciatoriestāde, sponsoriestāde vai cita 
iestāde, kas izmanto SEC-IRBA, vai 
iniciatoriestāde vai sponsoriestāde, kas 
izmanto SEC-SA vai SEC-ERBA, tās 
turētai vērtspapīrošanas pozīcijai var 
piemērot maksimālo kapitāla prasību, kas 
ir vienāda ar kapitāla prasībām, ko 
aprēķinātu saskaņā ar 2. vai 3. nodaļu 
attiecībā uz pamatā esošajiem riska 
darījumiem tā, it kā tie nebūtu 

"1. Iniciatoriestāde, sponsoriestāde vai cita 
iestāde, kas izmanto SEC-IRBA vai SEC-
SA, vai SEC-ERBA, tās turētai 
vērtspapīrošanas pozīcijai var piemērot 
maksimālo kapitāla prasību, kas ir vienāda 
ar kapitāla prasībām, ko aprēķinātu saskaņā 
ar 2. vai 3. nodaļu attiecībā uz pamatā 
esošajiem riska darījumiem tā, it kā tie 
nebūtu vērtspapīroti. Piemērojot šo pantu, 
IRB pieejas kapitāla prasība ietver 
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vērtspapīroti. Piemērojot šo pantu, IRB 
pieejas kapitāla prasība ietver paredzamo 
zaudējumu summu saistībā ar šiem riska 
darījumiem, ko aprēķina saskaņā ar 
3. nodaļu, un neparedzēto zaudējumu 
summu, reizinātu ar koeficientu 1,06.

paredzamo zaudējumu summu saistībā ar 
šiem riska darījumiem, ko aprēķina 
saskaņā ar 3. nodaļu, un neparedzēto 
zaudējumu summu, reizinātu ar koeficientu 
1,06.";

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina 
saskaņā ar 254. pantu, ievērojot 100 % 
minimālo robežvērtību.

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, 
ievērojot 100 % minimālo robežvērtību, ja 
saskaņā ar 254. pantu jāizmanto SEC-
IRBA vai SEC-SA.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu, ievērojot 100 % minimālo 
robežvērtību.

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu, ievērojot 100 % minimālo 
robežvērtību.

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu.

Or. en

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

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu, ievērojot 100 % minimālo 
robežvērtību.

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu, ievērojot 100 % minimālo 
robežvērtību.

1. Riska pakāpi INRD 
vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā 
ar 254. pantu, ievērojot 150 % minimālo 
robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu 
nominālvērtības.

2. Iestādes piešķir šādu riska pakāpi 
tradicionālās INRD vērtspapīrošanas 
kvalificētam augstākas prioritātes 
laidienam:

a) ja SEC-IRBA vai SEC-SA jāizmanto 
saskaņā ar 254. pantu, piešķir riska 
pakāpi, kas izriet attiecīgi no 259. vai 
261. panta piemērošanas;
b) b) ja SEC-ERBA jāizmanto saskaņā ar 
254. pantu, piešķir riska pakāpi, kas izriet 
no 263. panta piemērošanas.
Šīs regulas 267. panta vajadzībām 
piemēro šādus nosacījumus:
a) lai aprēķinātu tradicionālās INRD 
vērtspapīrošanas kvalificēta augstākās 
prioritātes vērtspapīra maksimālo riska 
pakāpi, paredzamos zaudējumus, kas 
saistīti ar pamatā esošajiem riska 
darījumiem, iekļauj pēc neatmaksājamās 
pirkuma cenas atlaides atskaitīšanas;
b) iepriekš a) apakšpunktā noteiktajai 
tradicionālās INRD vērtspapīrošanas 
kvalificēta augstākas prioritātes 
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vērtspapīra maksimālajai riska pakāpei 
piemēro 100 % riska pakāpes 
robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu 
nominālvērtības.

2. Iestādes piešķir šādu riska pakāpi 
atbilstīgam tradicionālās INRD 
vērtspapīrošanas kvalificētam augstākas 
prioritātes laidienam:

a) ja SEC-IRBA vai SEC-SA jāizmanto 
saskaņā ar 254. pantu, piešķir riska 
pakāpi, kas izriet attiecīgi no 259. vai 
261. panta piemērošanas;
b) ja SEC-ERBA jāizmanto saskaņā ar 
254. pantu, piešķir riska pakāpi, kas izriet 
no 263. panta piemērošanas.
Šīs regulas 267. panta vajadzībām 
piemēro šādus nosacījumus:
a) lai aprēķinātu tradicionālās INRD 
vērtspapīrošanas atbilstīga augstākās 
prioritātes vērtspapīra maksimālo riska 
pakāpi, paredzamos zaudējumus, kas 
saistīti ar pamatā esošajiem riska 
darījumiem, iekļauj pēc neatmaksājamās 
pirkuma cenas atlaides atskaitīšanas;
b) iepriekš a) apakšpunktā aprakstītajai 
tradicionālās INRD vērtspapīrošanas 
atbilstīga augstākas prioritātes vērtspapīra 
maksimālajai riska pakāpei piemēro 
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100 % riska pakāpes robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu 
nominālvērtības.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
iegūtā neatmaksājamā pirkuma cenas 
atlaide ir vismaz 50 %.

Šajā pantā "neatmaksājamā pirkuma 
cenas atlaide" ir rezultāts, kas iegūts 
no100 % atskaitot trešo pušu 
ieguldītājiem pārdoto INRD 
vērtspapīrošanas laidienu (vai laidiena 
daļas) pārdošanas cenas un iniciatora 
paturēto laidienu (vai laidiena daļas) 
nominālvērtības summas koeficientu, kas 
dalīts ar pamatā esošo riska darījumu 
nominālvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu 
nominālvērtības.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir šādas riska pakāpes kvalificētam 
augstākas prioritātes vērtspapīrošanas 
laidienam tradicionālajā INRD 
vērtspapīrošanā, piemērojot 100 % riska 
pakāpes robežvērtību:

a) ja SEC-IRBA vai SEC-SA jāizmanto 
saskaņā ar 254. pantu, piešķir riska 
pakāpi, kas izriet attiecīgi no 259. vai 
261. panta piemērošanas;
b) ja SEC-ERBA jāizmanto saskaņā ar 
254. pantu, piešķir riska pakāpi, kas izriet 
no 263. panta piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina ziņojuma projektā ietverto grozījumu Nr. 9. Tiek pārvietota 
vispārējā 100 % riska pakāpes robežvērtība saskaņā ar visām trim kvalificētas 
vērtspapīrošanas pieejām (neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide > 50) uz 269.a panta 
2. punktu, lai skaidrāk nošķirtu trīs pieejās paredzēto robežvērtību un 267. pantā no jauna 
ieviesto maksimālo robežu, kas ir saskaņā ar EBI atzinumā Nr. 2019/13 iekļautajiem 
secinājumiem.

Grozījums Nr. 40
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
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neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu nominālvērtības.

neatmaksājamu pirkuma cenas atlaidi 
vismaz 50 % apmērā no riska darījumu 
nominālvērtības vērtspapīrošanas sākuma 
termiņa beigās.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu nominālvērtības.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 150 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu nominālvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestādes 
piešķir 100 % riska pakāpi augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai 
tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja 
riska darījumi portfelī, kas atbalsta 
vērtspapīrošanu, ir pārvesti uz SSPE ar 

2. Iestādes piešķir maksimālo 100 % 
riska pakāpi augstākas prioritātes 
vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā 
INRD vērtspapīrošanā, ja riska darījumi 
portfelī, kas atbalsta vērtspapīrošanu, ir 
pārvesti uz SSPE ar neatmaksājamu cenas 
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neatmaksājamu cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no riska darījumu nominālvērtības.

atlaidi vismaz 20 % apmērā no riska 
darījumu nominālvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atlaide par pamatā esošo riska 
darījumu vai laidiena (vai laidiena daļas) 
pārvedumu ir strukturēta tādā veidā, ka to 
pilnībā vai daļēji var atmaksāt 
iniciatoram, šādu atlaidi uzskata par 
atmaksājamu un neņem vērā 
neatmaksājamas pirkuma cenas atlaides 
aprēķināšanā šā panta vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punkta 
vajadzībām riska darījumi portfelī, kas 
atbalsta vērtspapīrošanu, atbilst šādiem 
kritērijiem:
a) vērtspapīrošanu atbalsta portfelis, ko 
veido riska darījumi ar sabiedrībām, ja 
vismaz 70 % no tiem portfeļa atlikuma 
izteiksmē vērtspapīrošanas emisijas brīdī 
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ir MVU 501. panta izpratnē;
b) riska darījumi ir klasificēti kā 
ienākumus nenesoši laika posmā no 
2020. gada 1. februāra līdz 2022. gada 
31. decembrim;
c) riska darījumi neapdraud kredītriska 
darījumus ar oglekļietilpīgiem aktīviem, 
tostarp riska darījumus, kas saistīti ar 
pārejas riskiem saistībā ar aktīvu 
nolietojumu regulatīvo izmaiņu dēļ, ja 
šādi riski ir būtiski;
d) iestāde var pierādīt, ka riska 
darījumiem nav būtisku ilgtspējības risku, 
tostarp vides, sociālo un pārvaldības 
risku, ja šādi riski ir būtiski.
Pirmās daļas c) apakšpunktā minētā 
nosacījuma īstenošanai EBI sagatavo 
regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai 
paredzētu oglekļietilpīguma noteikšanas 
un mērīšanas kritērijus, pamatojoties uz 
oglekļa pēdas aprēķina metodiku, ar 
mērķi izveidot to riska darījumu sarakstu, 
kas definēti kā riska darījumi ar 
oglekļietilpīgiem aktīviem.
EBI šo regulatīvo tehnisko standartu 
projektu Komisijai iesniedz līdz [6 mēneši 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā].
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.
Pirmās daļas d) apakšpunkta vajadzībām 
EBI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai izstrādātu 
metodiku vides, sociālo un pārvaldības 
risku, tostarp fizisko risku un pārejas 
risku, noteikšanai un mērīšanai.
EBI līdz [6 mēneši pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] iesniedz minēto regulatīvo 
tehnisko standartu projektu Komisijai.
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
pirmajā daļā minētos regulatīvos 
tehniskos standartus saskaņā ar Regulas 
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(ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Riska darījumiem ar oglekļietilpīgiem aktīviem ir būtisks augsts finanšu risks kļūt par balasta 
aktīviem, un tāpēc tiem jāpiemēro konservatīva piesardzīga pieeja. Šā noteikuma mērķis ir 
nodrošināt, ka ar jaunajiem grozījumiem netiek netieši piešķirtas subsīdijas fosilā kurināmā 
uzņēmumiem vai darbībām un netiek apdraudēta ilgtspējīga finansējuma stratēģijas mērķu 
īstenošana un ES saistību izpilde saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Grozījums Nr. 45
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atkāpjoties no 2. punkta, ja ir 
izpildīti tajā punktā izklāstītie nosacījumi 
un iniciators izmanto tikai uz iekšējiem 
reitingiem balstīto attīstīto pieeju (IRB 
pieeja), augstākās prioritātes laidiena 
pozīcijas riska pakāpe tradicionālā INRD 
vērtspapīrošanā ir riska darījumu svērtā 
vidējā riska pakāpe, kas būtu jāpiemēro 
pamatā esošajiem riska darījumiem, it kā 
šie riska darījumi nebūtu vērtspapīroti, 
ievērojot 70 % minimālo robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 2.b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Vērtspapīrošanas pozīcijām INRD 
vērtspapīrošanā, kas apdraud jaunus 
riska darījumus ar fosilā kurināmā 
uzņēmumiem, darbībām, rezervēm un 
fosilā kurināmā spēkstacijām, piešķir 
1250 % riska pakāpi, ja riska darījums 
sākts pēc [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums].
Šajā pantā:
a) fosilā kurināmā uzņēmums vai darbība 
ir uzņēmums vai iekārta, kas nodarbojas 
ar ogļu, naftas, gāzes, slānekļa gāzes vai 
bitumensmilšu izpēti, ražošanu vai 
izmantošanu;
b) fosilā kurināmā spēkstacija ir iekārta, 
kas enerģijas ražošanas nolūkā sadedzina 
ogles, naftu, dabasgāzi vai slānekļa gāzi;
c) fosilā kurināmā resursi ir ogles, nafta, 
dabasgāze, bitumensmiltis un slānekļa 
gāze.

Or. en

Pamatojums

Riska darījumiem ar oglekļietilpīgiem aktīviem ir būtisks augsts finanšu risks kļūt par balasta 
aktīviem, un tāpēc tiem jāpiemēro konservatīva piesardzīga pieeja.

Grozījums Nr. 47
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas 268. panta 1. punkta 
vajadzībām paredzamos zaudējumus, kas 
saistīti ar INRD vērtspapīrošanas 
pozīcijām, iekļauj pēc neatmaksājamās 
cenas atlaides atskaitīšanas, kā minēts šā 
panta 2. punktā, un attiecīgā gadījumā pēc 

4. Šīs regulas 268. panta 1. punkta 
vajadzībām paredzamos zaudējumus, kas 
saistīti ar INRD vērtspapīrošanas 
pozīcijām, iekļauj pēc neatmaksājamās 
pirkuma cenas atlaides atskaitīšanas, kā 
minēts šā panta 2. punktā, un attiecīgā 
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jebkādām papildu specifiskām kredītriska 
korekcijām.

gadījumā pēc jebkādām papildu 
specifiskām kredītriska korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas 267. panta vajadzībām 
piemēro šādus nosacījumus:
a) ja iestāde pamatā esošajiem riska 
darījumiem izmanto IRB pieeju, iestāde 
saskaita pamatā esošo riska darījumu 
neatmaksājamo pirkuma cenu atlaidi no 
paredzamajiem zaudējumiem un šādu 
riska darījumu riska darījumu vērtības 
saskaņā ar šādu formulu, lai aprēķinātu 
tradicionālās INRD vērtspapīrošanas 
kvalificēta augstākas prioritātes laidiena 
maksimālo riska pakāpi, ievērojot 50 % 
riska pakāpes robežvērtību:
RW cap = RWA + 12,5 * max (0;EL-
NRPPD) / (EAD-NRPPD);
b) ja iestāde pamatā esošajiem riska 
darījumiem izmanto standartizēto pieeju 
un pamatā esošie riska darījumi ir 
pārvesti uz SSPE ar neatmaksājamu 
pirkuma cenas atlaidi vismaz 20 % 
apmērā no šo riska darījumu atlikuma, 
augstākas prioritātes laidiena maksimālā 
riska pakāpei piemēro 100 % riska 
pakāpes robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

Ja piemēro SEC-SA, EBI atzīst (EBI/OP/2019/13), ka ieguldītājam vajadzētu būt iespējai 
piemērot 100 % riska pakāpi vērtspapīrošanas ierobežojumiem, ja iniciatoram bija atļauts šo 
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pašu riska pakāpi piemērot pamatā esošajam portfelim saskaņā ar 127. pantu un 
neatmaksājamās pirkuma cenas atlaides summa ir vismaz vienāda ar iniciatora izveidoto 
SCRA vai lielāka par to. Tādēļ šā grozījuma pamatā ir ziņojuma projekta 11. grozījums un 
attiecīgi tiek grozīts 4.a punkts. Kā papildu precizējums, neto/neto pieeja jāizsaka kā formula, 
lai tā būtu precīzāka.

Grozījums Nr. 49
Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neatkarīgi no 270. panta 
iniciatoriestāde var noteikt 
vērtspapīrošanas riska darījumu riska 
svērtās vērtības saskaņā ar 260., 262. vai 
264. pantu, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:
a) vērtspapīrošanas darījums ir emitēts 
pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena];
b) vērtspapīrošana [diena pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] atbilst 
270. panta noteikumiem, kas ir spēkā 
attiecīgajā dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
269.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Iestādes reizi 6 mēnešos atsevišķi 
ziņo kompetentajām iestādēm par INRD 
vērtspapīrošanas riska darījumu summu, 
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kas aprēķināta saskaņā ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
270. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) regulas 270. pantu aizstāj ar šādu: svītrots
“270. pants Augstākas prioritātes 
pozīcijas VPS bilances vērtspapīrošanā
Iniciatoriestāde var aprēķināt VPS 
bilances vērtspapīrošanas riska darījumu 
riska svērtās vērtības, kā minēts Regulas 
2017/2402 26.a panta 1. punktā, attiecīgi 
saskaņā ar šīs regulas 260., 262. vai 
264. pantu, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:
a) vērtspapīrošana atbilst 243. panta 
2. punkta prasībām;
b) pozīcija ir uzskatāma par augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju.”;

Or. en

Pamatojums

Sintētiskajā vērtspapīrošanā pašreizējā VPS satvarā nevajadzētu veikt izmaiņas, kamēr 
Komisija nav pabeigusi visaptverošu pārskatu ar iespējamiem tiesību aktu grozījumiem, kas 
jāpabeidz līdz 2022. gada janvārim.

Grozījums Nr. 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Regula (ES) Nr. 575/2013
270. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vērtspapīrošanu atbalsta portfelis, 
ko veido riska darījumi ar sabiedrībām, ja 
vismaz 70 % no tiem portfeļa atlikuma 
izteiksmē vērtspapīrošanas emisijas brīdī 
vai — atjaunojamu vērtspapīrošanas 
darījumu gadījumā —, kad riska darījums 
tiek pievienots vērtspapīrošanai, ir 
uzskatāmi par MVU 501. panta nozīmē. 
Ja riska darījumu ar MVU procentuālā 
daļa portfeļa atlikuma izteiksmē ir 80 %, 
riska pakāpi pozīcijām, kas aprēķināta 
saskaņā ar šīs regulas 260., 262. vai 264. 
pantu, reizina ar koeficientu 0,85;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
270. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kredītrisks saistībā ar pozīcijām, 
kuras iniciatoriestāde nepatur, tiek 
pārvests, izmantojot garantiju vai atbalsta 
garantiju, kas atbilst prasībām attiecībā 
uz nefondēto kredītaizsardzību, kā 
izklāstīts 4. nodaļā par standartizēto 
pieeju kredītriskam;

Or. en

Pamatojums

Ja tiek piešķirta īpaša bilances vērtspapīrošanas sistēma, ir jāievieš tādi kredītaizsardzības 
kritēriji, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti attiecībā uz tradicionālās 
vērtspapīrošanas regulējumu, lai sniegtu pienācīgu nodrošinājuma līmeni un saskaņotību ar 



PE658.993v01-00 26/34 AM\1215734LV.docx

LV

VPS satvaru.

Grozījums Nr. 54
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
270. pants – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) trešā persona, kurai ir pārvests 
kredītrisks, ir viens vai vairāki šādi 
subjekti:
i) dalībvalsts centrālā valdība vai centrālā 
banka, daudzpusēja attīstības banka, 
starptautiska organizācija vai 
veicinātājsabiedrība, ja riska darījumi ar 
galvotāju vai atbalsta galvotāju saskaņā 
ar 2. nodaļu atbilst 0 % riska pakāpei;
ii) institucionālais ieguldītājs, kā definēts 
Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 
12. punktā, ar noteikumu, ka garantija vai 
atbalsta garantija ir pilnībā nodrošināta 
ar naudas noguldījumu iniciatoriestādē;

Or. en

Pamatojums

Ja tiek piešķirta īpaša bilances vērtspapīrošanas sistēma, ir jāievieš tādi kredītaizsardzības 
kritēriji, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti attiecībā uz tradicionālās 
vērtspapīrošanas regulējumu, lai sniegtu pienācīgu nodrošinājuma līmeni un saskaņotību ar 
VPS satvaru.

Grozījums Nr. 55
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
-270.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) pirms 270.a panta iekļauj šādu 
pantu:
"-270.a pants
Iniciatoriestādes reizi 6 mēnešos ziņo 
kompetentajām iestādēm un atklāj 
informāciju par sintētiskās 
vērtspapīrošanas riska darījumu kopējo 
summu, sadalot tos pēc aktīvu klases.";

Or. en

Grozījums Nr. 56
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
274. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 274. pantam pievieno šādu 
punktu:
"7.a Atkāpjoties no 2. punkta, iestādes 
saskaņā standartizēto pieeju darījumu 
partneru kredītriskam aprēķina 
savstarpējās ieskaita kopas riska darījuma 
vērtību darījumiem ar nefinanšu 
darījumu partneriem, kā noteikts Regulas 
(ES) Nr. 648/2012 2. panta 9. punktā, vai 
ar nefinanšu darījumu partneriem, kas 
veic uzņēmējdarbību trešā valstī, ja šie 
darījumi nepārsniedz minētās regulas 
10. panta 3. un 4. punktā paredzētos 
tīrvērtes sliekšņus, līdz tiek veikts 
514. panta 2. punktā paredzētais tiesību 
akta grozījums. Izmanto šādu formulu: 
Riska darījuma vērtība = RC + PF.";

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski, lai galalietotāji varētu turpināt ierobežot savus riskus nolūkā aizsargāt savu 
bilanču stabilitāti, kas ir būtiski svarīgi, lai saglabātu ekonomisko stabilitāti, vēl jo vairāk 
Covid-19 vidē, un tam būs izšķiroša nozīme atveseļošanas procesā.  Īstenojot SA-CCR, ir 
svarīgi izvairīties no domino efekta attiecībā uz banku kapitāla prasībām. SA-CCR 
pārveidošana nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus starptautiskā līmenī, ASV 
pārveidojot SA-CCR tādā pašā veidā, kā tas attiecas uz klientiem.

Grozījums Nr. 57
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
325. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 325. pantam pievieno šādu 
punktu:
"3.a Šīs sadaļas vajadzībām iestādes 
riska darījumus KIU veidā uzskata par 
riska darījumiem ar dalībvalsts centrālo 
valdību, kā noteikts šīs regulas 132. panta 
6.a punktā.";

Or. en

Grozījums Nr. 58
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
416. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) regulas 416. panta 1. punktā 
iekļauj šādu apakšpunktu:
"ca) pārvedami aktīvi, kas ir KIU, kuru 
pamatā esošo portfeli veido eurozonas 
dalībvalstu valsts obligācijas, kā noteikts 
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šīs regulas 132. panta 6.a punktā;"

Or. en

Grozījums Nr. 59
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 3.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
416. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

3c) regulas 416. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

i) ieguldījumu brokeru sabiedrība; "i) ieguldījumu brokeru sabiedrība, 
izņemot KIU, kas minēti šā panta 
1. punkta ca) apakšpunktā;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-
20230628&from=LV)

Grozījums Nr. 60
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
429.a pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3d) regulas 429.a panta 1. punktā 
iekļauj šādu apakšpunktu:
"ja) riska darījumi, kas ir KIU, kuru 
pamatā esošo portfeli veido eurozonas 
dalībvalstu valsts obligācijas, kā noteikts 
šīs regulas 132. panta 6.a punktā;"

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Marco Zanni

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
494.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) iekļauj šādu pantu:
"494.ba pants
Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos 
nosacījumus attiecībā uz vērtspapīrošanas 
pozīcijām
Atkāpjoties no 270. panta, iniciatoriestāde 
var aprēķināt vērtspapīrošanas riska 
darījumu riska svērtās vērtības saskaņā ar 
260., 262. vai 264. pantu, ja ir izpildīti abi 
šie nosacījumi:
a) vērtspapīrošanas darījums ir emitēts 
pirms [šī teksta spēkā stāšanās dienas];
b) vērtspapīrošana [diena pirms šī teksta 
spēkā stāšanās dienas] atbilst 270. panta 
noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā 
dienā.";

Or. en

Grozījums Nr. 62
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
494.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) iekļauj šādu pantu:
"494.ba pants
Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos 
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nosacījumus attiecībā uz vērtspapīrošanas 
pozīcijām
Atkāpjoties no 270. panta, iniciatoriestāde 
var aprēķināt vērtspapīrošanas riska 
darījumu riska svērtās vērtības saskaņā 
260., 262. vai 264. pantu, ja ir izpildīti abi 
šie nosacījumi:
a) vērtspapīrošana [diena pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] atbilst 
270. panta noteikumiem, kas ir spēkā 
attiecīgajā dienā;
b) vērtspapīrošanas darījums ir emitēts 
pirms [šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas].";

Or. en

Grozījums Nr. 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
519.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) iekļauj šādu pantu:
"519.aa pants 
INRD vērtspapīrošana
1. Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pārskata 
prudenciālo režīmu INRD 
vērtspapīrošanai saskaņā ar 269.a pantu, 
lai ņemtu vērā regulējuma attīstību 
oglekļietilpīgu aktīvu un vides, sociālo un 
pārvaldības risku klasifikācijas jomā, kā 
arī iespējamo Regulas (ES) 2020/852 
darbības jomas paplašināšanu, un 
vajadzības gadījumā iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.
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2. EBI katru gadu uzrauga 269.a panta 
piemērošanu un novērtē regulatīvo 
kapitāla režīmu INRD vērtspapīrošanai, 
ņemot vērā INRD tirgu attīstību un 
apstākļus, ietekmi uz banku kreditēšanas 
praksi, kā arī ietekmi uz iestāžu reālās 
ekonomikas kreditēšanas spēju 
paplašināšanu, un ne vēlāk kā [2 gadus 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] 
publicē gada ziņojumu par 
konstatējumiem.
Sešu mēnešu laikā pēc pirmajā daļā 
minētā EBI ziņojuma publicēšanas 
Komisija, pamatojoties uz šo ziņojumu, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par 269.a panta 
piemērošanu kopā ar tiesību akta 
priekšlikumu, ja nepieciešams, pārskatīt 
prudenciālo režīmu INRD 
vērtspapīrošanai.
3. ESRK ciešā sadarbībā ar EBI, EVTI un 
EAAPI ne vēlāk kā [18 mēnešus pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] publicē 
ziņojumu ar analizētu ietekmi uz finanšu 
stabilitāti un visiem sistēmiskajiem 
riskiem, ko rada īpašs režīms attiecībā uz 
INRD [un sintētisko] vērtspapīrošanu, 
piemēram, potenciālie finanšu riski, ko 
rada privātu kredītaizsardzības pārdevēju 
koncentrācija un savstarpējā saistība.
Komisija ne vēlāk kā [divi gadi pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā], pamatojoties uz 
ERSK ziņojumu, iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei kopā 
ar tiesību akta priekšlikumu, ja 
nepieciešams, pārskatīt prudenciālo 
režīmu vērtspapīrošanai.";

Or. en

Grozījums Nr. 64
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 575/2013
519.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) iekļauj šādu pantu:
"519.aa pants
INRD vērtspapīrošana
EBI uzrauga šā panta piemērošanu kopā 
ar INRD vērtspapīrošanas tirgu un līdz 
[18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas] nosūta Komisijai ziņojumu par 
konstatējumiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 65
Luis Garicano, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 575/2013
519.ba pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) iekļauj šādu pantu:
"519.ba pants
KIU, kuru pamatā esošajā portfelī ir 
eurozonas valstu obligācijas
Eiropas Sistēmisko risku kolēģija uzrauga 
132. panta 6.a punkta, 325. panta 
3.a punkta, 416. panta 1. punkta 
ca) apakšpunkta, 416. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta i) punkta, 429.a panta 
1. punkta ja) apakšpunkta īstenošanu un 
tirgus izveidošanu tiem KIU, kuru pamatā 
esošajā portfelī ir eurozonas dalībvalstu 
valsts obligācijas pēc ECB iemaksātā 
kapitāla ieguldījuma relatīvā svara. Tā ne 
vēlāk kā [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas] publicē ziņojumu ar 
konstatējumiem, kā arī visus potenciālos 
ieteikumus valsts obligāciju atbalstīto 
vērtspapīru attīstībai. Ņemot tos vērā, 
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Komisija pārskata ietekmes novērtējumu 
un vajadzības gadījumā groza ierosināto 
Regulu (ES) 2018/171.";

Or. en


