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Grozījums Nr. 12
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai ierobežotu pakļautību ārvalstu 
valūtas kursa svārstībām valūtās, kas nav 
viegli konvertējamas vai pakļautas valūtas 
maiņas kontrolei, uzņēmumi Eiropas 
Savienībā noslēdz nepiegādājamus regulētā 
tirgū netirgotus valūtas nākotnes līgumus 
un mijmaiņas līgumus. Šie instrumenti ļauj 
to lietotājiem ierobežo tādu ārvalstu valūtu 
kursu svārstības, kuras nav viegli 
konvertējamas pamatvalūtā, piemēram, 
dolāros vai euro. Ārvalstu valūtas tagadnes 
kursu nepieejamība tādu izmaksājumu 
aprēķināšanai, kas veicami saskaņā ar 
regulētā tirgū netirgotiem valūtas nākotnes 
līgumiem un mijmaiņas līgumiem, negatīvi 
ietekmētu Eiropas Savienības uzņēmumus, 
kas eksportē uz jaunietekmes tirgiem vai 
tur aktīvus šajos tirgos, tādējādi pakļaujot 
uzņēmumus jaunietekmes tirgu valūtu 
kursu svārstībām. Pēc Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) 2016/10116 
51. panta 4.a un 4.b punktā noteiktā 
pārejas perioda beigām vairs nebūs 
iespējams izmantot ārvalstu valūtas 
tagadnes kursus, ko izstrādā trešās valsts 
administrators, kurš nav centrālā banka.

(1) Lai ierobežotu pakļautību ārvalstu 
valūtas kursa svārstībām valūtās, kas nav 
viegli konvertējamas vai pakļautas valūtas 
maiņas kontrolei, uzņēmumi Eiropas 
Savienībā noslēdz nepiegādājamus regulētā 
tirgū netirgotus valūtas nākotnes līgumus 
un mijmaiņas līgumus. Šie instrumenti ļauj 
to lietotājiem ierobežo tādu ārvalstu valūtu 
kursu svārstības, kuras nav viegli 
konvertējamas pamatvalūtā, piemēram, 
dolāros vai euro. Ārvalstu valūtas tagadnes 
kursu nepieejamība tādu izmaksājumu 
aprēķināšanai, kas veicami saskaņā ar 
regulētā tirgū netirgotiem valūtas nākotnes 
līgumiem un mijmaiņas līgumiem, negatīvi 
ietekmētu Eiropas Savienības uzņēmumus, 
kas eksportē uz jaunietekmes tirgiem vai 
tur aktīvus šajos tirgos, tādējādi pakļaujot 
uzņēmumus jaunietekmes tirgu valūtu 
kursu svārstībām. Pēc Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) 2016/10116 
51. panta 5. punktā noteiktā pārejas perioda 
beigām vairs nebūs iespējams izmantot 
ārvalstu valūtas tagadnes kursus, ko 
izstrādā trešās valsts administrators, kurš 
nav centrālā banka.

_________________ _________________
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par 
indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un finanšu līgumos vai 
ieguldījumu fondu darbības rezultātu 
mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 
2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un 
Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 
29.6.2016., 1. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par 
indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un finanšu līgumos vai 
ieguldījumu fondu darbības rezultātu 
mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 
2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un 
Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 
29.6.2016., 1. lpp.).

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek labota kļūda Komisijas priekšlikumā. Pareizā atsauce ir 5. punkts, nevis 
4.a un 4.b punkts. Padome ir veikusi tādu pašu labojumu.

Grozījums Nr. 13
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Apvienotās Karalistes Finanšu 
uzraudzības iestāde (FCA) ir paziņojusi, ka 
tā līdz 2021. gada beigām pārtrauks 
atbalstīt viena no svarīgākajiem procentu 
likmju etaloniem — Londonas starpbanku 
tirgus likmes (LIBOR) — izstrādi. No 
2021. gada 31. decembra, kad beigsies 
pārejas periods attiecībā uz Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas 
Savienības, LIBOR vairs nebūs uzskatāma 
par kritiski svarīgu etalonu. Tomēr LIBOR 
pārtraukšanai var būt negatīvas sekas, kas 
būtiski traucē finanšu tirgu darbībai 
Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā ir 
daudz līgumu parāda, aizdevumu, 
termiņnoguldījumu un atvasināto 
instrumentu jomā, kuros ir atsauce uz 
LIBOR un kuru termiņš beidzas pēc 2021. 
gada 31. decembra, un kuros nav stingru 
līgumisku alternatīvu noteikumu, kas 
aptvertu LIBOR pārtraukšanu. Daudzus no 
šiem līgumiem nevar pārskatīt, lai tajos 
iekļautu līgumisku alternatīvu noteikumu 
pirms 2021. gada 31. decembra. Tāpēc 
LIBOR pārtraukšana var būtiski traucēt 
finanšu tirgu darbībai Eiropas Savienībā.

(4) Pēc pārejas perioda beigām 
Londonas starpbanku tirgus likme 
(LIBOR) vairs netiks uzskatīta par kritiski 
svarīgu etalonu. Apvienotās Karalistes 
Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) ir 
paziņojusi, ka tā pārtrauks mudināt 
bankas vai likt tām sniegt ievades datus 
LIBOR vajadzībām, tādējādi radot būtisku 
risku, ka līdz 2021. gada beigām var tikt 
pārtraukta viena no svarīgākajiem 
procentu likmju etaloniem izstrāde. No 
2021. gada 31. decembra, kad beigsies 
pārejas periods attiecībā uz Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Eiropas 
Savienības, LIBOR vairs nebūs uzskatāma 
par kritiski svarīgu etalonu. Tomēr LIBOR 
pārtraukšanai var būt negatīvas sekas, kas 
būtiski traucē finanšu tirgu darbībai 
Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā ir 
daudz līgumu parāda, aizdevumu, 
termiņnoguldījumu un atvasināto 
instrumentu jomā, kuros ir atsauce uz 
LIBOR un kuru termiņš beidzas pēc 
2021. gada 31. decembra, un kuros nav 
stingru līgumisku alternatīvu noteikumu, 
kas aptvertu LIBOR pārtraukšanu. 
Daudzus no šiem līgumiem nevar pārskatīt, 
lai tajos iekļautu līgumisku alternatīvu 
noteikumu pirms 2021. gada 31. decembra. 
Tāpēc LIBOR pārtraukšana var būtiski 
traucēt finanšu tirgu darbībai Eiropas 
Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai varētu paredzēt tādu līgumu 
izbeigšanu noteiktā kārtībā, kuros ir 
atsauce uz plaši izmantotu etalonu, kā 
pārtraukšana var radīt negatīvas sekas, 
kuras izraisa būtiskus traucējumus finanšu 
tirgu darbībā Eiropas Savienībā, un ja 
šādus līgumus nevar pārskatīt, lai tajos 
iekļautu līgumisku alternatīvu likmi līdz 
attiecīgā etalona pārtraukšanai, būtu 
jānosaka regulējums, kas papildina šādu 
etalonu pārtraukšanu. Minētajā 
regulējumā būtu jāietver mehānisms, kura 
mērķis ir panākt šādu līgumu pāreju uz 
piemērotiem aizstājējetaloniem. 
Aizstājējetaloniem būtu jānodrošina 
izvairīšanās no līgumu mērķu sabrukuma, 
kam var būt negatīvas sekas, kuras būtiski 
traucē finanšu tirgu darbībai Eiropas 
Savienībā.

(5) Regulas (EK) 2016/1011 28. panta 
2. punkts nosaka, ka uzraudzītajām 
vienībām, kas nav etalonu administratori, 
ir jābūt izstrādātiem plāniem rīcībai 
ārkārtas apstākļos gadījumā, ja etalons 
būtiski mainās vai tiek pārtraukta tā 
izstrāde. Ja iespējams, minētajos plānos 
rīcībai ārkārtas apstākļos būtu jānosaka 
viens vai vairāki iespējamie 
aizstājējetaloni. Šādai decentralizētai 
neleģislatīvai metodei arī turpmāk 
vajadzētu būt automātiski izmantotai 
metodei uzkrājumu veidošanai etalona 
izstrādes pārtraukšanas gadījumā, taču 
LIBOR gadījums ir parādījis, ka praksē šī 
metode ne vienmēr ir pietiekama. Tādēļ, 
lai nodrošinātu tādu līgumu izbeigšanu 
noteiktā kārtībā, kuros ir atsauce uz plaši 
izmantotu etalonu, kā pārtraukšana var 
radīt negatīvas sekas, kuras izraisa būtiskus 
traucējumus finanšu tirgu darbībā Eiropas 
Savienībā, un ja šādus līgumus nevar 
pārskatīt, lai tajos iekļautu līgumisku 
alternatīvu likmi līdz attiecīgā etalona 
pārtraukšanai, vajadzētu būt atkāpšanās 
metodei, kas paredz obligātu publisku 
aizstājējetalona izraudzīšanos. Minētajai 
metodei būtu jāietver mehānisms, kura 
mērķis ir panākt šādu līgumu pāreju uz 
piemērotiem aizstājējetaloniem. 
Aizstājējetaloniem būtu jānodrošina 
izvairīšanās no līgumu mērķu sabrukuma, 
kam var būt negatīvas sekas, kuras būtiski 
traucē finanšu tirgu darbībai Eiropas 
Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai varētu paredzēt tādu līgumu 
izbeigšanu noteiktā kārtībā, kuros ir 
atsauce uz plaši izmantotu etalonu, kā 
pārtraukšana var radīt negatīvas sekas, 
kuras izraisa būtiskus traucējumus finanšu 
tirgu darbībā Eiropas Savienībā, un ja 
šādus līgumus nevar pārskatīt, lai tajos 
iekļautu līgumisku alternatīvu likmi līdz 
attiecīgā etalona pārtraukšanai, būtu 
jānosaka regulējums, kas papildina šādu 
etalonu pārtraukšanu. Minētajā regulējumā 
būtu jāietver mehānisms, kura mērķis ir 
panākt šādu līgumu pāreju uz piemērotiem 
aizstājējetaloniem. Aizstājējetaloniem būtu 
jānodrošina izvairīšanās no līgumu mērķu 
sabrukuma, kam var būt negatīvas sekas, 
kuras būtiski traucē finanšu tirgu darbībai 
Eiropas Savienībā.

(5) Lai varētu paredzēt tādu līgumu 
izbeigšanu noteiktā kārtībā, kuros ir 
atsauce uz plaši izmantotu kritiski svarīgu 
etalonu, kā pārtraukšana var radīt negatīvas 
sekas, kuras izraisa būtiskus traucējumus 
finanšu tirgu darbībā Eiropas Savienībā, un 
ja šādus līgumus nevar pārskatīt, lai tajos 
iekļautu līgumisku alternatīvu likmi līdz 
attiecīgā etalona pārtraukšanai, būtu 
jānosaka regulējums, kas papildina šādu 
etalonu pārtraukšanu. Minētajā regulējumā 
būtu jāietver mehānisms, kura mērķis ir 
panākt šādu līgumu pāreju uz piemērotiem 
aizstājējetaloniem. Aizstājējetaloniem būtu 
jānodrošina izvairīšanās no līgumu mērķu 
sabrukuma, kam var būt negatīvas sekas, 
kuras būtiski traucē finanšu tirgu darbībai 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
José Gusmão

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai savas īstenošanas 
pilnvaras būtu jāizmanto tikai situācijās, 
kad tā novērtē, ka etalona pārtraukšana var 
radīt negatīvas sekas, kas būtiski traucē 
finanšu tirgu darbībai Eiropas Savienībā. 
Komisijai savas īstenošanas pilnvaras būtu 
arī jāizmanto tikai tad, ja ir kļuvis skaidrs, 
ka attiecīgā etalona reprezentativitāti nevar 

(8) Komisijai savas īstenošanas 
pilnvaras būtu jāizmanto tikai situācijās, 
kad tā novērtē, ka etalona pārtraukšana var 
radīt negatīvas sekas, kas būtiski traucē 
finanšu tirgu un reālās ekonomikas 
darbībai Eiropas Savienībā, tādējādi radot 
iespējamu risku, ka privātos zaudējumus 
nāksies segt sabiedrībai. Komisijai savas 
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atjaunot vai ka etalons vairs netiks 
pastāvīgi publicēts.

īstenošanas pilnvaras būtu arī jāizmanto 
tikai tad, ja ir kļuvis skaidrs, ka attiecīgā 
etalona reprezentativitāti nevar atjaunot vai 
ka etalons vairs netiks pastāvīgi publicēts.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izmantojot savas īstenošanas 
pilnvaras izraudzīties aizstājējetalonu, 
Komisijai būtu jāņem vērā ieteikumi, ko 
sniedz privātā sektora darba grupas, kuras 
darbojas tās centrālās bankas aizgādībā, 
kas ir atbildīga par valūtu, kurā ir 
denominētas aizstājējetalona procentu 
likmes, attiecībā uz aizstājējlikmēm, kas 
izmantojamas esošajos finanšu 
instrumentos un līgumos, kuros ir atsauce 
uz pārtraucamo etalonu. Minētajiem 
ieteikumiem vajadzētu būt balstītiem uz 
plašām sabiedriskām apspriešanām un 
ekspertu zināšanām, un tajos būtu 
jāatspoguļo etalona lietotāju vienošanās par 
visatbilstošāko aizstājējlikmi 
pārtraucamajam procentu likmes etalonam.

(10) Izmantojot savas īstenošanas 
pilnvaras izraudzīties aizstājējetalonu, 
Komisijai būtu jāņem vērā ieteikumi, ko 
sniedz privātā sektora darba grupas, kuras 
darbojas tās centrālās bankas aizgādībā, 
kas ir atbildīga par valūtu, kurā ir 
denominētas aizstājējetalona procentu 
likmes, attiecībā uz aizstājējlikmēm, kas 
izmantojamas esošajos finanšu 
instrumentos un līgumos, kuros ir atsauce 
uz pārtraucamo etalonu. Komisijai būtu 
jāņem vērā arī attiecīgās etalona 
administratora uzraudzības iestādes, kā 
arī EVTI ieteikumi. Minētajiem 
ieteikumiem vajadzētu būt balstītiem uz 
plašām sabiedriskām apspriešanām un 
ekspertu zināšanām, un tajos būtu 
jāatspoguļo etalona lietotāju vienošanās par 
visatbilstošāko aizstājējlikmi 
pārtraucamajam procentu likmes etalonam.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (ES) 2016/1011
2. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regulas 2. pantu groza šādi: svītrots
(a) panta 2. punktam pievieno šādu 
i) apakšpunktu:
“i) ārvalstu valūtas etalonam, ko Komisija 
izraudzījusies saskaņā ar 3. punktu.”;
“3. Komisija var izraudzīties ārvalstu 
valūtas etalonus, ko pārvalda 
administratori, kuri atrodas ārpus Eiropas 
Savienības, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie kritēriji:
(a) ārvalstu valūtas etalons attiecas uz 
tādas trešās valsts valūtas tagadnes kursu, 
kas nav brīvi konvertējama;
(b) uzraudzītās vienības bieži, sistemātiski 
un regulāri izmanto ārvalstu valūtas 
etalonu atvasināto instrumentu līgumos, 
lai ierobežotu trešo valstu valūtu kursu 
svārstības;
(c) ārvalstu valūtas etalonu izmanto kā 
norēķinu likmi, lai aprēķinātu 
b) apakšpunktā minētā atvasinātā 
instrumenta līguma izmaksājumu valūtā, 
kas nav a) apakšpunktā minētā valūta ar 
ierobežotu konvertējamību.
4. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu un 
attiecīgā gadījumā atjauninātu to ārvalstu 
valūtas etalonu sarakstu, kuri atbilst 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. To 
uzraudzīto vienību kompetentās iestādes, 
kas izmanto trešo valstu valūtas etalonus, 
kurus Komisija ir izraudzījusies saskaņā 
ar 3. punktu, vismaz reizi divos gados ziņo 
Komisijai un EVTI par to atvasināto 
instrumentu līgumu skaitu, kuros šis 
ārvalstu valūtas etalons ir izmantots, lai 
ierobežotu trešo valstu valūtu kursu 
svārstības.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Patryk Jaki
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa
Regula (ES) 2016/1011
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Regulas 2. pantu groza šādi: (1) (-a) iekļauj šādu punktu:
“1.a 4.a nodaļu piemēro:
a) jebkādam līgumam vai jebkādam 
finanšu instrumentam, kuru reglamentē 
dalībvalsts tiesību akti un kurā ir atsauce 
uz etalonu; un
b) jebkādam līgumam, uz kuru attiecas 
trešās valsts tiesību akti, bet kura visas 
līgumslēdzējpuses veic uzņēmējdarbību 
Eiropas Savienībā, ja šīs trešās valsts 
tiesību aktos nav paredzēta etalona 
izstrādes izbeigšana noteiktā kārtībā.”;

Or. en

Pamatojums

New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is 
applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory 
fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to 
preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate 
will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial 
products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit 
from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the 
BMR.

Grozījums Nr. 20
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2016/1011
2. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai noteiktu etalonus, kas atbilst 
3. punkta prasībām, Komisija līdz ... [divi 
gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas] sāk sabiedrisku apspriešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2016/1011
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu un 
attiecīgā gadījumā atjauninātu to ārvalstu 
valūtas etalonu sarakstu, kuri atbilst 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. To 
uzraudzīto vienību kompetentās iestādes, 
kas izmanto trešo valstu valūtas etalonus, 
kurus Komisija ir izraudzījusies saskaņā ar 
3. punktu, vismaz reizi divos gados ziņo 
Komisijai un EVTI par to atvasināto 
instrumentu līgumu skaitu, kuros šis 
ārvalstu valūtas etalons ir izmantots, lai 
ierobežotu trešo valstu valūtu kursu 
svārstības.

4. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu un 
attiecīgā gadījumā atjauninātu to ārvalstu 
valūtas etalonu sarakstu, kuri atbilst 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. To 
uzraudzīto vienību kompetentās iestādes, 
kas izmanto trešo valstu valūtas etalonus, 
kurus Komisija ir izraudzījusies saskaņā ar 
3. punktu, vismaz reizi divos gados ziņo 
Komisijai un EVTI par to atvasināto 
instrumentu līgumu skaitu, kuros šis 
ārvalstu valūtas etalons ir izmantots, lai 
ierobežotu trešo valstu valūtu kursu 
svārstības.

Lai noteiktu ārvalstu valūtas etalonus, kas 
atbilst 3. punkta kritērijiem, Komisija rīko 
sabiedrisku apspriešanu.

Or. en

Pamatojums

Pārņemts no Padomes nostājas. Ar šo grozījumu tiek paplašināts to cilvēku loks, kuri 
piedalās minēto svarīgo ārvalstu valūtas etalonu noteikšanā. 49. pants paredz tikai to, ka 
dalībvalstis izraugās etalonu noteikšanas ekspertus.
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Grozījums Nr. 22
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2016/1011
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu un 
attiecīgā gadījumā atjauninātu to ārvalstu 
valūtas etalonu sarakstu, kuri atbilst 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. To 
uzraudzīto vienību kompetentās iestādes, 
kas izmanto trešo valstu valūtas etalonus, 
kurus Komisija ir izraudzījusies saskaņā ar 
3. punktu, vismaz reizi divos gados ziņo 
Komisijai un EVTI par to atvasināto 
instrumentu līgumu skaitu, kuros šis 
ārvalstu valūtas etalons ir izmantots, lai 
ierobežotu trešo valstu valūtu kursu 
svārstības.

4. Komisija līdz 2022. gada 
31. decembrim veic sabiedrisku 
apspriešanu, lai noteiktu ārvalstu valūtas 
tagadnes etalonus, kas atbilst šā panta 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem. 
Komisija līdz 2023. gada 31. decembrim 
saskaņā ar šīs regulas 49. pantu pieņem 
deleģētos aktus, lai izveidotu sarakstu ar 
ārvalstu valūtas tagadnes etaloniem, kas 
atbilst šā panta 3. punktā noteiktajiem 
kritērijiem. Attiecīgā gadījumā Komisija 
šo sarakstu atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/1011
3. pants – 1. punkts – 22.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 3. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
“22a) “ārvalstu valūtas maiņas etalons” ir 
etalons, kura vērtību nosaka attiecībā pret 
kādas citas valūtas vai citu valūtu groza 
cenu, kas izteikta vienā valūtā;”

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/1011
3. pants – 1. punkts – 24. apakšpunkts – a punkts – i apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1a) Regulas 3. panta 1. punkta 
24) apakšpunkta a) punkta 
i) apakšpunktu groza šādi:

i) tirdzniecības vietas, kā definēts 
Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
24. apakšpunktā, vai tirdzniecības vieta 
trešā valstī, attiecībā uz kuru Komisija ir 
pieņēmusi īstenošanas lēmumu, ar ko 
nosaka, ka minētās valsts tiesiskais un 
uzraudzības regulējums tiek uzskatīts par 
līdzvērtīgu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (22) 
28. panta 4. punkta nozīmē, vai regulēts 
tirgus, ko uzskata par līdzvērtīgu saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 2.a pantu, 
bet katrā gadījumā tikai saistībā ar datiem, 
kas attiecas uz darījumiem ar finanšu 
instrumentiem;

“i) tirdzniecības vietas, kā definēts 
Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 
24. apakšpunktā, vai tirdzniecības vieta 
trešā valstī, attiecībā uz kuru Komisija ir 
pieņēmusi īstenošanas lēmumu, ar ko 
nosaka, ka minētās valsts tiesiskais un 
uzraudzības regulējums tiek uzskatīts par 
līdzvērtīgu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (22) 
28. panta 4. punkta vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/65/ES 25. panta 4. punkta nozīmē, 
vai regulēts tirgus, ko uzskata par 
līdzvērtīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
648/2012 2.a pantu, bet katrā gadījumā 
tikai saistībā ar datiem, kas attiecas uz 
darījumiem ar finanšu instrumentiem;”;

Or. en

32016R1011

Pamatojums

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third 
country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these 
benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks 
Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access to 
a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data 
benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of 
MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data 
taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of 
benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the 
existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID 
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II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing 
references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A). 
The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country 
stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of 
the existing criteria.

Grozījums Nr. 25
Patryk Jaki
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iekļauj šādu 23.a pantu: (2) Pievieno šādu nodaļu:

“4.a NODAĻA
Etalona aizstāšana ar tiesību aktu 
palīdzību”
23.a pants

Etalona aizstāšana ar Eiropas Savienības 
tiesību aktu palīdzību
1. Komisija var izraudzīties vienu vai 
vairākus aizstājējetalonus etalonam, kas 
noteikti par kritiski svarīgiem ar 
īstenošanas aktu, kurš pieņemts saskaņā 
ar 20. panta 1. punkta a) vai 
c) apakšpunktu, vai trešās valsts 
etalonam, ja minētā etalona izbeigšana 
vai pārtraukšana var radīt būtiskus 
traucējumus finanšu tirgu darbībā 
Eiropas Savienībā, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:
a) attiecīgā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka šī etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nav iespējams 
atjaunot. Regulas 20. panta 1. punkta a) 
un c) apakšpunktā minētajos gadījumos 
attiecīgā etalona administratora 
kompetentā iestāde minēto noteikšanu 
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veic tikai pēc tam, kad ir izmantotas 
23. pantā izklāstītās korektīvās pilnvaras, 
neizraisot etalona spējas izmērīt pamatā 
esošo tirgus vai ekonomisko realitāti 
atjaunošanu;
b) etalona administrators ir izdevis 
publisku paziņojumu vai publicējis 
informāciju — vai arī tā vārdā ir izdots 
šāds publisks paziņojums vai publicēta 
šāda informācija —, kurā ir paziņots, ka 
etalona administrators noteiktā kārtībā 
pastāvīgi vai uz nenoteiktu laiku izbeigs 
vai pārtrauks attiecīgā etalona izstrādi vai 
atsevišķu darbības laikposmu vai 
atsevišķu valūtu, kurās tiek aprēķināts 
attiecīgais etalons, sniegšanu ar 
nosacījumu, ka laikā, kad tiek izdots 
attiecīgais paziņojums vai publicēta 
attiecīgā informācija, nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi;
c) etalona administratora kompetentā 
iestāde vai jebkura vienība, kam attiecībā 
uz konkrētā etalona administratoru ir 
maksātnespējas vai noregulējuma 
pilnvaras, ir izdevusi publisku paziņojumu 
vai ir publicējusi informāciju, kurā ir 
paziņots, ka minētā etalona 
administrators pastāvīgi vai uz nenoteiktu 
laiku noteiktā kārtībā izbeigs vai 
pārtrauks attiecīgā etalona izstrādi vai 
atsevišķu darbības laikposmu vai 
atsevišķu valūtu, kurās tiek aprēķināts 
attiecīgais etalons, sniegšanu ar 
nosacījumu, ka laikā, kad tiek izdots 
attiecīgais paziņojums vai publicēta 
attiecīgā informācija, nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi;
d) kompetentā iestāde atsauc vai aptur 
atļauju saskaņā ar 35. pantu, atsauc 
atzīšanu saskaņā ar 32. panta 8. punktu 
vai pārtrauc apstiprinājumu saskaņā ar 
33. panta 6. punktu ar nosacījumu, ka 
laikā, kad notiek šāda atsaukšana vai 
apturēšana, nav pēctecīga administratora, 
kas turpinātu etalona izstrādi.
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2. Aizstājējetalons saskaņā ar likumu 
aizstāj visas atsauces uz etalonu līgumos 
un finanšu instrumentos, kuriem piemēro 
2. panta 1.a punktu, ja ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi:
a) līgumos vai finanšu instrumentos ir 
atsauce uz etalonu, kura izstrāde tiks 
izbeigta vai pārtraukta, dienā, kad stājas 
spēkā īstenošanas akts, ar ko tiek 
izraudzīts aizstājējetalons;
b) minētie līgumi vai finanšu instrumenti:
i) neietver atkāpšanās noteikumu vai arī 
ietver tādu atkāpšanās noteikumu, kas 
neaptver atsauces etalona pastāvīgu 
pārtraukšanu;
ii) ietver pastāvīgu atkāpšanās noteikumu 
ar nosacījumu, ka:
– attiecīgā iestāde ir noteikusi, ka līgumā 
paredzēta atkāpšanās noteikuma 
piemērošana kopumā un ar būtisku 
atšķirību vairs neatspoguļo pamatā esošo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko 
paredzēts mērīt ar attiecīgo etalonu, un ka 
šāda noteikuma piemērošana var negatīvi 
ietekmēt finanšu stabilitāti;
– pēc tam, kad attiecīgā iestāde ir veikusi 
izvērtēšanu saskaņā ar pirmo ievilkumu, 
viena no līgumslēdzējām pusēm ir 
paudusi iebildumus pret līgumā paredzēto 
atkāpšanās noteikumu vēlākais [trīs 
mēneši] pirms etalona pastāvīgas 
pārtraukšanas vai izbeigšanas;
– līgumslēdzējas puses pēc iebildumu 
paušanas saskaņā ar otro ievilkumu nav 
vienojušās par alternatīvu atkāpšanās 
noteikumu vēlākais [viena darbdiena] 
pirms etalona pastāvīgas pārtraukšanas 
vai izbeigšanas.
Šā apakšpunkta ii) punkta pirmā 
ievilkuma piemērošanas nolūkā attiecīgā 
iestāde par savu izvērtējumu bez liekas 
kavēšanās informē Komisiju un EVTI. Ja 
minētais izvērtējums var ietekmēt vienības 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, visu šo 
dalībvalstu attiecīgās iestādes izvērtēšanu 
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veic kopīgi. Dalībvalstis izraugās vienu 
vai vairākas attiecīgās iestādes, kas spēj 
veikt izvērtēšanu saskaņā ar pirmo 
ievilkumu. Dalībvalstis par kompetento 
iestāžu izraudzīšanos saskaņā ar šo 
punktu līdz ... [6 mēneši pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] informē Komisiju un 
EVTI.
3. Lai izraudzītos vienu vai vairākus 
aizstājējetalonus, Komisija pieņem 
īstenošanas aktu saskaņā ar 50. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru, ja 
ir izpildīts viens no šā panta 1. punktā 
noteiktajiem nosacījumiem. Īstenošanas 
akts ietver šādus elementus:
i) aizstājējetalons;
ii) starpības korekcija, tostarp metode 
šādas starpības korekcijas noteikšanai, 
kas piemērojama etalonam, kura izstrāde 
tiek pārtraukta, aizstāšanas dienā 
attiecībā uz katru konkrēto periodu, lai 
ņemtu vērā ietekmi, ko rada pāreja no 
izbeidzamā etalona uz aizstājējetalonu;
iii) atbilstības nodrošināšanai 
nepieciešamās attiecīgās būtiskās 
izmaiņas, kas saistītas ar aizstājējetalona 
izmantošanu vai piemērošanu un ir 
pamatoti nepieciešamas tā izmantošanai 
vai piemērošanai; iv) attiecīgā diena, no 
kuras sāk piemērot aizstājējetalonu.
Pieņemot īstenošanas aktu, Komisija, ja 
iespējams, ņem vērā ieteikumus par 
aizstājējetalonu, starpības korekciju un ar 
etalona aizstāšanu saistītās atbilstības 
nodrošināšanai nepieciešamās izmaiņas, 
ko veikusi centrālā banka, kura ir 
atbildīga par attiecīgā izbeidzamā etalona 
valūtas zonu, vai alternatīvu atsauces 
likmju darba grupa, kas darbojas 
centrālās bankas aizgādībā. Pirms 
īstenošanas akta pieņemšanas Komisija 
rīko sabiedrisku apspriešanu un ņem vērā 
citu attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
etalona administratora kompetentās 
iestādes un EVTI, ieteikumus.
4. Neatkarīgi no šā panta 2. punkta 
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b) apakšpunkta ii) punkta 
aizstājējetalonu, ko Komisija 
izraudzījusies saskaņā ar šā panta 
1. punktu, nepiemēro gadījumos, kad tāda 
līguma vai finanšu instrumenta visas 
puses vai nepieciešamais vairākums, uz 
kuru attiecas 2. panta 1.a punkts, pirms 
vai pēc īstenošanas akta stāšanās spēkā ir 
vienojies piemērot citu aizstājējetalonu.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ir nepieciešams no Komisijas pilnvarām izslēgt pilnvaras noteikt nacionāla kritiski 
svarīga etalona aizstājējetalonu (etalons, kas noteikts kā kritiski svarīgs saskaņā ar šīs 
regulas 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu). Tomēr ir svarīgi šīs regulas darbības jomā 
iekļaut nacionālus kritiski svarīgus etalonus, lai nodrošinātu, ka nacionāla kritiski svarīga 
etalona pārtraukšanas gadījumā pastāv procedūra lēmuma pieņemšanai par aizstājējlikmi.

Grozījums Nr. 26
Patryk Jaki
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulā iekļauj šādu pantu:
“23.b pants. Etalona aizstāšana valsts 
tiesību aktu palīdzību
1. Dalībvalsts, kurā atrodas ievades datu 
sniedzēju vairākums, vai kompetentā 
iestāde var izraudzīties vienu vai vairākus 
aizstājējetalonus saskaņā ar 20. panta 
1. punkta b) apakšpunktu vienā no šādiem 
gadījumiem:
a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nav iespējams 
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atjaunot un ka 23. pantā izklāstīto 
korektīvo pilnvaru izmantošanas rezultātā 
nav atjaunota etalona spēja izmērīt 
pamatā esošo tirgus vai ekonomisko 
realitāti;
b) etalona administrators ir izdevis 
publisku paziņojumu vai publicējis 
informāciju — vai arī tā vārdā ir izdots 
šāds publisks paziņojums vai publicēta 
šāda informācija —, kurā ir paziņots, ka 
minētais administrators noteiktā kārtībā 
pastāvīgi vai uz nenoteiktu laiku izbeigs 
vai ir pārtraucis vai pārtrauks attiecīgā 
etalona izstrādi vai atsevišķu etalona 
darbības laikposmu vai atsevišķu valūtu, 
kurās tiek aprēķināts attiecīgais etalons, 
sniegšanu ar nosacījumu, ka laikā, kad 
tiek izdots šāds paziņojums vai publicēta 
šāda informācija, nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi;
c) etalona administratora kompetentā 
iestāde vai jebkāda vienība, kam attiecībā 
uz konkrētā etalona administratoru ir 
maksātnespējas vai noregulējuma 
pilnvaras, ir izdevusi publisku paziņojumu 
vai ir publicējusi informāciju, kurā ir 
paziņots, ka minētā etalona 
administrators pastāvīgi vai uz nenoteiktu 
laiku noteiktā kārtībā izbeigs vai ir 
pārtraucis vai pārtrauks izstrādāt attiecīgo 
etalonu vai sniegt atsevišķus darbības 
laikposmus vai atsevišķas valūtas, kurās 
tiek aprēķināts attiecīgais etalons, ar 
nosacījumu, ka laikā, kad izdots šāds 
paziņojums vai publicēta šāda 
informācija, nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi;
d) kompetentā iestāde atsauc vai aptur 
administratoram piešķirto atļauju saskaņā 
ar 35. pantu ar nosacījumu, ka laikā, kad 
notiek šāda atsaukšana vai apturēšana, 
nav pēctecīga administratora, kas 
turpinātu etalona izstrādi.
2. Ja dalībvalsts nosaka vienu vai 
vairākus aizstājējetalonus saskaņā ar 
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1. punktu, šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde par to nekavējoties informē EVTI.
3. Aizstājetalons saskaņā ar likumu 
aizstāj visas atsauces uz etalonu līgumos 
un vērtspapīru finanšu instrumentos, uz 
kuriem attiecas 2. panta 1.a punkts, ja ir 
izpildīti visi šādi nosacījumi:
a) līgumos vai vērtspapīru finanšu 
instrumentos ir atsauce uz etalonu, kas 
tiks izbeigts vai pārtraukts, dienā, kad 
stājas spēkā valsts tiesību akts, ar ko 
izraugās aizstājējetalonu; un
b) minētie līgumi vai vērtspapīru finanšu 
instrumenti neietver atkāpšanās 
noteikumu vai arī ietver tādu atkāpšanās 
noteikumu, kas neaptver atsauces etalona 
pastāvīgu pārtraukšanu.
4. Dalībvalsts vai kompetentās iestādes 
saskaņā ar šā panta 1. punktu izraudzīto 
aizstājējetalonu nepiemēro gadījumos, 
kad visas tāda līguma vai vērtspapīru 
finanšu instrumenta puses vai 
nepieciešamais vairākums, uz kuru 
attiecas 2. panta 1.a punkts, pirms vai pēc 
īstenošanas akta stāšanās spēkā ir 
vienojies piemērot citu aizstājējetalonu.”;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams reglamentēt arī kritiski svarīgu etalonu jautājumu saskaņā ar 20. panta 
1. punkta b) apakšpunktu un precizēt situācijas, kurās tie ir piemērojami, kā arī to 
piemērošanas jomu. Tas attiecas uz nacionāliem kritiski svarīgiem etaloniem, kuri būtu 
jāreglamentē valsts līmenī, un par nacionālu kritiski svarīgu etalonu aizstājējetalonu 
izraudzīšanos arī turpmāk atbildīgām vajadzētu būt attiecīgajām dalībvalstīm vai 
kompetentajām iestādēm. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja tas tiks pieņemts, būs jāveic 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.

Grozījums Nr. 27
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Regula (ES) 2016/1011

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iekļauj šādu 23.a pantu: (2) Iekļauj šādu 28.a pantu:

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka būtu jāmaina šā jaunā panta atrašanās vieta, jo 28. pantā ir runa par 
etalonu izstrādes pārtraukšanu. Horizontāls grozījums.

Grozījums Nr. 28
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pantsEtalona obligāta aizstāšana 28.a pants

Etalona obligāta aizstāšana

Or. en

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka būtu jāmaina šā jaunā panta atrašanās vieta, jo 28. pantā ir runa par 
etalonu izstrādes pārtraukšanu. Horizontāls grozījums.

Grozījums Nr. 29
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Šo pantu piemēro:
a) jebkādam līgumam vai finanšu 
instrumentam, kuru reglamentē 
dalībvalsts tiesību akti un kurā ir atsauce 
uz etalonu;
b) jebkādam līgumam, uz kuru attiecas 
trešās valsts tiesību akti, bet kura visas 
puses veic uzņēmējdarbību Eiropas 
Savienībā, ja šīs trešās valsts tiesību aktos 
nav paredzēta etalona izbeigšana noteiktā 
kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izraudzīties 
aizstājējetalonu etalonam, kura 
publicēšana tiks pārtraukta, ja minētās 
publicēšanas pārtraukšana var radīt 
būtiskus traucējumus finanšu tirgu darbībai 
Eiropas Savienībā un ja ir noticis kāds no 
šādiem notikumiem:

1. Komisija var izraudzīties vienu vai 
vairākus aizstājējetalonus kritiski 
svarīgam etalonam, kura publicēšana tiks 
pārtraukta, ja minētās publicēšanas 
pārtraukšana var radīt būtiskus traucējumus 
finanšu tirgu darbībai vienā vai vairākās 
dalībvalstīs un ja ir noticis kāds no šādiem 
notikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izraudzīties 
aizstājējetalonu etalonam, kura 
publicēšana tiks pārtraukta, ja minētās 
publicēšanas pārtraukšana var radīt 
būtiskus traucējumus finanšu tirgu 
darbībai Eiropas Savienībā un ja ir noticis 
kāds no šādiem notikumiem:

1. Komisija var izraudzīties vienu vai 
vairākus aizstājējetalonus, ja attiecīgā 
etalona publicēšanas pārtraukšana var radīt 
būtisku negatīvu ietekmi uz tirgu 
integritāti vai finanšu stabilitāti Eiropas 
Savienībā vai kādā no tās dalībvalstīm, ar 
nosacījumu, ka ir noticis kāds no šādiem 
notikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 32
José Gusmão

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var izraudzīties 
aizstājējetalonu etalonam, kura publicēšana 
tiks pārtraukta, ja minētās publicēšanas 
pārtraukšana var radīt būtiskus traucējumus 
finanšu tirgu darbībai Eiropas Savienībā 
un ja ir noticis kāds no šādiem 
notikumiem:

1. Komisija var izraudzīties 
aizstājējetalonu etalonam, kura publicēšana 
tiks pārtraukta, ja minētās publicēšanas 
pārtraukšana var radīt būtiskus traucējumus 
finanšu tirgu darbībā un reālajā 
ekonomikā Eiropas Savienībā un ja ir 
noticis kāds no šādiem notikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 33
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
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paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nevar atjaunot, 
izmantojot jebkuru no 23. pantā minētajām 
korektīvajām pilnvarām;

paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nevar atjaunot, 
izmantojot jebkuru no 23. pantā minētajām 
korektīvajām pilnvarām.
Pirms šāda paziņojuma sniegšanas valsts 
kompetentā iestāde ir izmantojusi 
23. pantā minētās korektīvās pilnvaras un 
konstatējusi, ka šīs pilnvaras nav 
pietiekamas etalona atjaunošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nevar atjaunot, 
izmantojot jebkuru no 23. pantā minētajām 
korektīvajām pilnvarām;

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde publiski ir paziņojusi, 
ka etalona spēju izmērīt pamatā esošo 
tirgus vai ekonomisko realitāti nevar 
atjaunot, izmantojot jebkuru no 23. pantā 
minētajām korektīvajām pilnvarām;

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir tīri lingvistiskas un atvieglo teksta uztveramību.

Grozījums Nr. 35
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nevar atjaunot, 
izmantojot jebkuru no 23. pantā 
minētajām korektīvajām pilnvarām;

a) minētā etalona administratora 
kompetentā iestāde ir izdevusi publisku 
paziņojumu vai ir publicējusi informāciju, 
kurā ir paziņots, ka attiecīgā etalona spēju 
izmērīt pamatā esošo tirgus vai 
ekonomisko realitāti nevar atjaunot;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) etalona administrators ir izdevis 
publisku paziņojumu vai publicējis 
informāciju — vai tā vārdā ir sniegts šāds 
publisks paziņojums vai ir publicēta 
informācija —, kurā ir paziņots, ka 
minētais administrators pastāvīgi vai uz 
nenoteiktu laiku ir pārtraucis vai pārtrauks 
etalona izstrādi, ar noteikumu, ka 
paziņojuma sniegšanas vai informācijas 
publicēšanas laikā nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi;

b) etalona administrators vai kāds, kas 
darbojas šā administratora vārdā, publiski 
ir paziņojis, ka minētais administrators 
pastāvīgi vai uz nenoteiktu laiku ir 
pārtraucis vai pārtrauks etalona izstrādi, ar 
noteikumu, ka paziņojuma sniegšanas vai 
informācijas publicēšanas laikā nav 
pēctecīga administratora, kas turpinātu 
etalona izstrādi;

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir tīri lingvistiskas un atvieglo teksta uztveramību.
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Grozījums Nr. 37
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) etalona administratora kompetentā 
iestāde vai jebkura vienība, kam attiecībā 
uz konkrētā etalona administratoru ir 
maksātnespējas vai noregulējuma 
pilnvaras, ir sniegusi publisku paziņojumu 
vai ir publicējusi informāciju, kurā ir 
paziņots, ka minētā etalona administrators 
pastāvīgi vai uz nenoteiktu laiku ir 
pārtraucis vai pārtrauks etalona izstrādi, ar 
noteikumu, ka paziņojuma sniegšanas vai 
informācijas publicēšanas laikā nav 
pēctecīga administratora, kas turpinātu 
etalona izstrādi.

c) etalona administratora kompetentā 
iestāde vai jebkura vienība, kam attiecībā 
uz konkrētā etalona administratoru ir 
maksātnespējas vai noregulējuma 
pilnvaras, publiski ir paziņojis, ka minētā 
etalona administrators pastāvīgi vai uz 
nenoteiktu laiku ir pārtraucis vai pārtrauks 
etalona izstrādi, ar noteikumu, ka 
paziņojuma sniegšanas vai informācijas 
publicēšanas laikā nav pēctecīga 
administratora, kas turpinātu etalona 
izstrādi.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir tīri lingvistiskas un atvieglo teksta uztveramību.

Grozījums Nr. 38
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 1. punkts –ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kompetentā iestāde atsauc vai 
aptur administratoram piešķirto atļauju 
vai tā reģistrāciju ar nosacījumu, ka 
laikā, kad notiek šāda atsaukšana vai 
apturēšana, nav pēctecīga administratora, 
kas turpinātu etalona izstrādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizstājējetalons saskaņā ar likumu 
aizstāj visas atsauces uz etalonu, kura 
publicēšana ir pārtraukta, finanšu 
instrumentos, finanšu līgumos un 
ieguldījumu fonda darbības rezultātu 
mērījumos, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

2. Aizstājējetalons saskaņā ar likumu 
aizstāj visas atsauces uz etalonu līgumos, 
uz kuriem attiecas 2. panta 1. punkts, ja ir 
izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) minētajos finanšu instrumentos, 
līgumos un darbības rezultātu mērījumos 
ir atsauce uz etalonu, kuru vairs nepublicē 
dienā, kad stājas spēkā īstenošanas akts, ar 
ko izraugās aizstājējetalonu;

a) minētajos līgumos ir atsauce uz 
etalonu, kuru pārtrauc publicēt, dienā, kad 
stājas spēkā īstenošanas akts, ar ko 
izraugās aizstājējetalonu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) minētajos finanšu instrumentos, 
līgumos vai darbības rezultātu mērījumos 
nav piemērotu alternatīvu noteikumu.

b) minētajos finanšu instrumentos, 
līgumos vai darbības rezultātu mērījumos 
nav pietiekamu atkāpšanās noteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) šie finanšu instrumenti, līgumi vai 
darbības rezultātu mērījumi ietver 
atkāpšanās likmes, un vienlaikus ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
i) valsts kompetentās iestādes ir veikušas 
izvērtēšanu un noteikušas, ka konkrētā 
līgumā paredzētā atkāpšanās likme 
neizmēra pārtraukt paredzēta etalona 
pamatā esošo tirgus un ekonomisko 
realitāti vai ka tā piemērošana negatīvi 
ietekmētu finanšu stabilitāti;
ii) viena no skartajām finanšu 
instrumentu, līgumu vai darbības 
rezultātu mērījumu pusēm ir skaidri 
paudusi iebildumus pret līgumā 
paredzētās atkāpšanās likmes 
piemērošanu. Ja kāda no pusēm 
attiecīgajā dienā, kurā piemēro 
“Komisijas” aizstājējetalonu, ir 
uzskatāma par patērētāju saskaņā ar 
Direktīvu 2008/48/EK par patērētāju 
kredītlīgumiem, šis nosacījums ir izpildīts, 
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ja patērētājs nav skaidri pieprasījis trīs 
mēnešu laikā piemērot līgumā paredzēto 
atkāpšanās noteikumu;
iii) puses nav vienojušās par jaunu 
atkāpšanās likmi.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atkāpšanās noteikumu neuzskata 
par piemērotu, ja:
a) tas neaptver atsauces etalona pastāvīgu 
pārtraukšanu;
b) ir izpildīts viens no šādiem:
i) atkāpšanās likmes nav;
ii) atkāpšanās likmes piemērošanai 
nepieciešama turpmāka trešo pušu 
piekrišana;
iii) atkāpšanās likme tiek aprēķināta, 
izmantojot trešo pušu sniegtas kvotas, vai 
nosaka attiecīgā etalona pēdējo 
publicēšanu;
c) attiecīgā iestāde ir noteikusi, ka līgumā 
paredzēta atkāpšanās noteikuma 
piemērošana kopumā un ar būtisku 
atšķirību vairs neatspoguļo pamatā esošo 
tirgus vai ekonomisko realitāti, ko 
paredzēts mērīt ar attiecīgo etalonu, un ka 
šāda noteikuma piemērošana var negatīvi 
ietekmēt finanšu stabilitāti;

Or. en
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Pamatojums

Juridiskās skaidrības labad būtu precīzāk jānosaka atkāpšanās noteikuma piemērotība.

Grozījums Nr. 44
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) līgumslēdzējas puses pirms etalona 
pastāvīgas pārtraukšanas nav vienojušās 
par alternatīviem atkāpšanās 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
lai izraudzītos aizstājējetalonu saskaņā ar 
50. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru, ja ir izpildīts viens no 1. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem. Pieņemot 
1. punktā minēto īstenošanas aktu, 
Komisija ņem vērā ieteikumu (ja tāds ir 
pieejams), ko sniegusi alternatīvas atsauces 
likmes darba grupa, kura darbojas tās 
centrālās bankas aizgādībā, kas ir atbildīga 
par valūtu, kurā ir denominētas 
aizstājējetalona procentu likmes.

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
lai izraudzītos vienu vai vairākus 
aizstājējetalonus saskaņā ar 50. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru, ja ir 
izpildīts viens no 1. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem. Pieņemot 1. punktā minēto 
īstenošanas aktu, Komisija ņem vērā 
ieteikumu (ja tāds ir pieejams), ko sniegusi 
alternatīvas atsauces likmes darba grupa, 
kura darbojas tās centrālās bankas 
aizgādībā, kas ir atbildīga par valūtu, kurā 
ir denominētas aizstājējetalona procentu 
likmes. Pirms jauna aizstājējetalona 
noteikšanas Komisija veic sabiedrisku 
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apspriešanu un apspriežas ar EVTI, kā 
arī ar etalona administratora valsts 
kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 3. punktā minētais 
īstenošanas akts ietver:
i) aizstājējetalonu(-us);
ii) starpības korekciju, tostarp metodi 
šādas starpības korekcijas noteikšanai, 
kura piemērojama pārtraucamajam 
etalonam, aizstāšanas dienā attiecībā uz 
katru konkrēto periodu, lai ņemtu vērā 
ietekmi, ko rada pāreja no izbeidzamā 
etalona uz aizstājējetalonu;
iii) atbilstības nodrošināšanai 
nepieciešamās būtiskās izmaiņas, kas 
saistītas ar aizstājējetalona izmantošanu 
vai piemērošanu un ir pamatoti 
nepieciešamas tā izmantošanai vai 
piemērošanai;
iv) attiecīgo dienu, no kuras sāk piemērot 
aizstājējetalonu(-us);

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams sīkāk noteikt, ko ietver īstenošanas akts par aizstājējetaloniem.

Grozījums Nr. 47
Ville Niinistö
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu piemēro kritiski 
svarīgiem un nozīmīgiem etaloniem un 
trešo valstu etaloniem, kuru pārtraukšana 
radītu būtisku negatīvu ietekmi uz tirgus 
integritāti, finanšu stabilitāti, 
patērētājiem, reālo ekonomiku vai 
mājsaimniecību un uzņēmumu 
finansēšanu vienā vai vairākās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Caroline Nagtegaal

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (ES) 2016/1011
23.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo pantu piemēro kritiski 
svarīgiem procentu likmju etaloniem, 
kurus Eiropas Savienība izstrādāja pirms 
2020. gada 31. decembra, un trešo valstu 
procentu likmju etaloniem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu būtu jāaizstāj ziņojuma projekta grozījums Nr. 10, jo tā pašreizējā redakcija 
neļautu Komisijai aizstāt atsauces uz LIBOR. Tas ir tāpēc, ka pēc Brexit LIBOR vairs nebūs 
kritiski svarīgs etalons (par kritiski svarīgiem var izraudzīties tikai ES etalonus).
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Grozījums Nr. 49
Ville Niinistö

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/1011
28. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) Regulas 28. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:

2. Ja vien attiecīgā struktūra nav 
administrators, kā minēts 1. punktā, 
uzraudzītās vienības, kas izmanto etalonu, 
izstrādā un uztur spēkā stabilus rakstiskus 
plānus, kuros izklāsta darbības, ko tās 
veiktu, ja etalons būtiski mainītos vai to 
pārtrauktu izstrādāt. Ja iespējams, 
attiecīgos gadījumos šādos plānos norāda 
vienu vai vairākus alternatīvus etalonus, uz 
kuriem varētu atsaukties to etalonu vietā, 
kas vairs netiktu izstrādāti, un pamato, 
kādēļ šādi etaloni būtu piemērotas 
alternatīvas. Uzraudzītās vienības pēc 
pieprasījuma iesniedz attiecīgajai 
kompetentajai iestādei minētos plānus un 
to atjauninātās versijas un atspoguļo 
minētos plānus līgumattiecībās ar 
klientiem.

“2. Ja vien attiecīgā struktūra nav 
administrators, kā minēts 1. punktā, 
uzraudzītās vienības, kas izmanto etalonu, 
izstrādā un uztur spēkā stabilus rakstiskus 
plānus, kuros izklāsta darbības, ko tās 
veiktu, ja etalons būtiski mainītos vai to 
pārtrauktu izstrādāt. Ja iespējams, 
attiecīgos gadījumos šādos plānos norāda 
vienu vai vairākus alternatīvus etalonus, uz 
kuriem varētu atsaukties to etalonu vietā, 
kas vairs netiktu izstrādāti, un pamato, 
kādēļ šādi etaloni būtu piemērotas 
alternatīvas. Uzraudzītās vienības šos 
plānus un jebkādas to atjauninātās 
versijas bez liekas kavēšanās nosūta 
attiecīgajai kompetentajai iestādei un 
atspoguļo tos līgumattiecībās ar klientiem. 
Kompetentās iestādes izvērtē šo plānu 
pamatīgumu.”.

Or. en

32016R1011

Pamatojums

Regulas 28. panta 2. punkts jau paredz, ka uzraudzītajām vienībām ir jābūt “stabiliem 
rakstiskiem plāniem” gadījumiem, kad mainās etalons vai tiek pārtraukta tā izstrāde, taču 
tajā vienībām tiek prasīts šos plānus nosūtīt attiecīgajām iestādēm tikai pēc to pieprasījuma. 
Nosakot šo prasību par obligātu un pieprasot kompetentajām iestādēm izvērtēt minētos 
plānus, būtu jāpanāk, ka vienības šo prasību uztver nopietnāk.

Grozījums Nr. 50
Jonás Fernández
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/1011
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 29. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“1.a Uzraudzīta vienība var izmantot 
aizstājējetalonu Eiropas Savienībā arī tad, 
ja šādu aizstājējetalonu ir izraudzījusies 
Komisija saskaņā ar 23.a pantā izklāstīto 
procedūru.”.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jonás Fernández

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) 2016/1011
37.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Pievieno šādu 37.a pantu:
“37.a pants
1. Komisijai piešķir pilnvaras apstiprināt 
etalonu vai etalonu grupu, kas tiek 
izstrādāta trešā valstī saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem.
2. Komisija kopā ar attiecīgo 
administratoru paraksta 27. pantā minēto 
paziņojumu par etalonu.
3. Pēc Komisijas pieprasījuma EVTI 
iesniedz ziņojumu par trešo valstu 
etaloniem vai etalonu grupu, ko 
apstiprinājusi Komisija.
4. Komisija apstiprina šā panta 1. punktā 
minētos etalonus vai etalonu grupu ar 
deleģētu aktu saskaņā ar 49. pantu.”.
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Or. en


