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(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem 

pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību 

(COM(2014)0043 – C8-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0043), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0024/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 9. aprīļa 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 26. jūnija atzinumu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0000/2015), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Kopš augsta līmeņa ekspertu grupas 

(HLEG) priekšlikuma Savienība ir 

pieņēmusi daudzus tiesību aktus (to skaitā 

                                                 
1 OV C 451, 16.12.2014., 45. lpp. 
2 OV C 271, 19.8.2014., 87. lpp. 
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Eiropas tirgus infrastruktūras regulu, 

Otro finanšu instrumentu tirgus direktīvu, 

Kapitāla prasību regulu, Ceturto kapitāla 

prasību direktīvu, Noguldījumu garantiju 

sistēmu direktīvu un Banku sanācijas un 

noregulējuma direktīvu), ar kuriem tiek 

risinātas tādas problēmas kā sistēmiskais 

risks, pārāk zemas kapitāla prasības, 

nepieciešamība aizsargāt noguldījumus 

un tādas noregulējamības neesamība, 

kura nepieļauj atbalstu publisko finanšu 

veidā. Minēto jauno noteikumu 

pieņemšanas un jauno uzraudzības 

struktūru izveides rezultātā situācija ir 

mainījusies, un vienotais noteikumu 

kopums banku darbības jomā ir radījis 

jaunu pamatu finanšu tirgiem Savienībā, 

atvieglojot vienota finanšu tirgus un 

funkcionējošas kapitāla tirgu savienības 

izveidi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Uzsāktais banku regulējuma reformu 

plāns būtiski palielinās gan atsevišķu 

banku, gan banku sektora noturību 

kopumā. Tomēr vislielāko un strukturāli 

vissarežģītāko Savienības banku grupu 

noteikts kopums aizvien būs pārāk liels, lai 

būtu pieļaujams to bankrots, pārāk liels, lai 

tiktu glābts un pārāk strukturāli sarežģīts, 

lai to pārvaldītu, uzraudzītu un noregulētu. 

Līdz ar to strukturāla reforma būtiski 

papildina citas regulatīvās iniciatīvas un 

pasākumus, jo tā piedāvātu veidu, kā tiešāk 

risināt jautājumus par grupu strukturālo 

sarežģītību, grupu subsīdijām un pārmērīga 

riska uzņemšanās iniciatīvām. Vairākas 

dalībvalstis ir pieņēmušas vai plāno 

(4) Uzsāktais banku regulējuma reformu 

plāns būtiski palielinās gan atsevišķu 

banku, gan banku sektora noturību 

kopumā. Tomēr vislielāko un strukturāli 

vissarežģītāko Savienības banku grupu 

noteikts kopums aizvien būs pārāk liels, lai 

būtu pieļaujams to bankrots, pārāk liels, lai 

tiktu glābts un pārāk strukturāli sarežģīts, 

lai to pārvaldītu, uzraudzītu un noregulētu. 

Līdz ar to strukturāla reforma, kas balstās 

uz tādiem sistēmiskiem riskiem, kuri nav 

paredzēti vai netiek risināti citos tiesībun 

aktos, un uz iestādes noregulējamību, 
būtiski papildina citas regulatīvās 

iniciatīvas un pasākumus, jo tā piedāvātu 

veidu, kā tiešāk risināt jautājumus par 
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pieņemt pasākumus, lai ieviestu 

strukturālas reformas savās attiecīgajās 

banku sistēmās. 

grupu strukturālo sarežģītību, grupu 

subsīdijām un pārmērīga riska uzņemšanās 

iniciatīvām. Vairākas dalībvalstis ir 

pieņēmušas vai plāno pieņemt pasākumus, 

lai ieviestu strukturālas reformas savās 

attiecīgajās banku sistēmās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Saskaņošana Savienības mērogā var 

nodrošināt, ka Savienības banku grupas, 

daudzas no kurām darbojas vairākās 

dalībvalstīs, regulē kopīgs strukturālu 

prasību regulējums, līdz ar to samazinot 

regulējuma sarežģītību, novēršot 

nepamatotas atbilstības ievērošanas 

izmaksas pārrobežu darbībām, veicinot 

turpmāku integrāciju Savienības tirgū un 

regulatīvās arbitrāžas iespēju novēršanu. 

(9) Saskaņošana Savienības mērogā var 

nodrošināt, ka Savienības banku grupas, 

daudzas no kurām darbojas vairākās 

dalībvalstīs, regulē kopīgs strukturālu 

prasību regulējums, līdz ar to samazinot 

regulējuma sarežģītību, novēršot 

nepamatotas atbilstības ievērošanas 

izmaksas pārrobežu darbībām, veicinot 

turpmāku integrāciju Savienības tirgū un 

regulatīvās arbitrāžas iespēju novēršanu. 

Lai nodrošinātu to, ka ikviena iestāde ir 

noregulējama, neapdraudot finanšu tirgu 

stabilitāti Savienībā, sistēmisko risku 

gadījumos tie ir jārisina visā Savienībā 

vienādi un balstoties uz vienādiem 

kritērijiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Saskaņā ar mērķiem, kas veicina 

iekšējā tirgus darbību, vajadzētu būt 

(10) Saskaņā ar mērķiem, kas izvirzīti, lai 

veicinātu iekšējā tirgus darbību, pamata 
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iespējai piešķirt kredītiestādei atkāpi no 

noteikumiem par konkrētu tirdzniecības 

darbību nodalīšanu, ja dalībvalsts ir 

pieņēmusi valsts primāros tiesību aktus 

līdz 2014. gada 29. janvārim (tostarp pēc 

tam pieņēmusi sekundāros tiesību aktus), 

aizliedzot kredītiestādēm, kas pieņem 

noguldījumus no privātpersonām un 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

(MVU), veikt ieguldījumus kā galvenajam 

uzņēmumam un turēt tirdzniecībai 

paredzētus aktīvus. Līdz ar to dalībvalstij 

vajadzētu būt tiesībām lūgt Komisijai 

piešķirt atkāpi no noteikumiem par 

konkrētu tirdzniecības darbību 

nodalīšanu attiecībā uz kredītiestādi, 

kurai piemēro valsts tiesību aktus, kas ir 

saderīgi ar minētajiem noteikumiem. Tas 
ļautu dalībvalstīm, kas jau ir ieviesušas 

primāros tiesību aktus, kuru ietekme ir 

līdzvērtīga šai regulai un ar to saderīga, 

neveikt esošo faktisko noteikumu 

saskaņošanu. Lai nodrošinātu to, ka 

valsts tiesību aktu, kā arī turpmāku 

īstenošanas pasākumu ietekme neapdraud 

iekšējā tirgus mērķi vai darbību, attiecīgās 

valsts tiesību aktu un saistīto uzraudzības 

un īstenošanas pasākumu mērķim 

vajadzētu būt: nodrošināt, ka 

kredītiestādes, kas pieņem atbilstošus 

noguldījumus no privātpersonām un no 

MVU, atbilst juridiski saistošām 

prasībām, kas ir līdzvērtīgas un saderīgas 

ar šīs regulas noteikumiem. Kompetentajai 

iestādei, kas uzrauga kredītiestādi, kurai 

piemēro attiecīgos valsts tiesību aktus, 
vajadzētu būt atbildīgai par atzinuma 

sagatavošanu, ko pievieno lūgumam par 

atkāpi. 

kredītiestādei, kas neveic ieguldījumus kā 

galvenais uzņēmums un kas netur 

tirdzniecībai paredzētus aktīvus, un 

jebkurai tādai pamata kredītiestādei 

korporatīvas grupas ietvaros, kas ir 

juridiski nodalīta no grupas vienībām, 

kuras iesaistās regulētā ieguldījumu 

veikšanā kā galvenais uzņēmums vai tur 

tirdzniecībai paredzētus aktīvus, kā arī 

atbilst atsevišķiem citiem nosacījumiem, 

vajadzētu būt iespējai netikt pakļautām 

šajā regulā izklāstītājai novērtēšanai. Arī 

„droša patvēruma” izveidošana iestādēm, 

kas veic atbilstošus pasākumus, lai 

sasniegtu šīs Regulas mērķus, ļautu 

iestādēm dalībvalstīs, kas jau ir ieviesušas 

primāros tiesību aktus, kuru ietekme ir 

līdzvērtīga šai regulai un ar to saderīga, 

netikt pakļautām turpmākai novērtēšanai 

un turpmākai to darbību nodalīšanas 

prasībai. Tas ļautu dalībvalstij, kas 

uzskata, ka tās banku sektora un tās 

teritorijā atrodošos un tās kompetento 

iestāžu atbildībā esošo kredītiestāžu 

lielums salīdzinājumā ar šīs dalībvalsts 

ekonomiku kopumā ir tāds, ka privātie 

klienti un noguldītāji tirdzniecības un 

tirgus uzturēšanas darbību daļas tās 

finanšu sektorā dēļ saskartos ar būtiskiem 

riskiem, ja noregulējumam netiktu sniegts 

atbalsts no publiskajiem finanšu 

līdzekļiem, valsts līmenī pieņemt tiesību 

aktus, lai nodalītu šādas darbības 

atbilstoši šīs regulas noteikumiem. 

Kompetentajai iestādei, kas uzrauga 

kredītiestādi, vajadzētu būt atbildīgai par 

minētā atbrīvojuma piešķiršanas 

nosacījumu ievērošanas pārbaudi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Šīs regulas mērķis ir samazināt 

pārmērīga riska uzņemšanos un strauju 

bilances izaugsmi, sarežģītu noregulējumu, 

grūtu uzraudzību, interešu konfliktus, 

konkurences kropļojumus un kapitāla 

nepareizu sadalījumu. Tā arī paredz 

aizsargāt iestādes, kas veic darbības, kurām 

pienākas valsts garantija pret zaudējumiem, 

ko rada citas darbības. Līdz ar to 

nepieciešamajiem noteikumiem būtu jāvērš 

banku uzmanība uz to attiecību orientēto 

pamata lomu, kas kalpo reālajai 

ekonomikai, un jānovērš, ka tirdzniecībai 

piešķir pārmērīgu bankas kapitāla apjomu, 

to balstot uz aizdevumiem nefinanšu 

ekonomikai. 

(12) Šīs regulas mērķis ir samazināt 

pārmērīga riska uzņemšanos un strauju 

bilances izaugsmi, sarežģītu noregulējumu, 

grūtu uzraudzību, interešu konfliktus, 

konkurences kropļojumus un kapitāla 

nepareizu sadalījumu. Tā arī paredz 

aizsargāt iestādes, kas veic darbības, kurām 

pienākas valsts garantija pret zaudējumiem, 

ko rada citas darbības. Līdz ar to 

nepieciešamajiem noteikumiem attiecīgā 

gadījumā būtu jāvērš banku uzmanība uz 

to attiecību orientēto pamata lomu, kas 

kalpo reālajai ekonomikai, un jānovērš, ka 

tirdzniecībai piešķir pārmērīgu bankas 

kapitāla apjomu, to balstot uz aizdevumiem 

nefinanšu ekonomikai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai nodrošinātu, ka struktūras, kurām 

piemēro aizliegumu veikt tirdzniecību savā 

vārdā, var turpmāk veicināt ekonomikas 

finansēšanu, tām būtu jāatļauj veikt 

ieguldījumus slēgtā fondu sarakstā. Šajā 

izsmeļamajā sarakstā būtu jāietver slēgta 

veida alternatīvo ieguldījumu fondi, kas 

neizmanto piesaistītos līdzekļus (AIF), 

Eiropas riska kapitāla fondi, Eiropas 

sociālās uzņēmējdarbības fondi un Eiropas 

ilgtermiņa investīciju fondi. Lai 

nodrošinātu, ka šie fondi neapdraud to 

kredītiestāžu dzīvotspēju un finanšu 

stabilitāti, kas tajos iegulda, ir svarīgi, lai 

slēgta veida alternatīvo ieguldījumu fondi, 

kas neizmanto piesaistītos līdzekļus, kuros 

kredītiestādes joprojām var ieguldīt, vadītu 

(17) Lai nodrošinātu, ka struktūras, kurām 

piemēro aizliegumu veikt tirdzniecību savā 

vārdā, var turpmāk veicināt ekonomikas 

finansēšanu, tām būtu jāatļauj veikt 

ieguldījumus atsevišķos fondos. Šiem 

fondiem būtu jāietver PVKIU, citi fondi, 

ko tirgo privātiem ieguldītājiem, slēgta 

veida alternatīvu ieguldījumu fondi, kas 

neizmanto piesaistītos līdzekļus (AIF), 

Eiropas riska kapitāla fondi, Eiropas 

sociālās uzņēmējdarbības fondi un Eiropas 

ilgtermiņa investīciju fondi. Lai 

nodrošinātu, ka šie fondi neapdraud to 

kredītiestāžu dzīvotspēju un finanšu 

stabilitāti, kas tajos iegulda, ir svarīgi, lai 

slēgta veida alternatīvu ieguldījumu fondi, 

kas neizmanto piesaistītos līdzekļus, kuros 
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alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, 

kam tiek piešķirta atļauja un kas tiek 

uzraudzīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2011/61/ES26, un ka 

minētie alternatīvo ieguldījumu fondi veic 

darījumdarbību Savienībā vai, ja tie 

neveic darījumdarbību Savienībā, tie tiek 

tirgoti Savienībā saskaņā ar minētās 

direktīvas noteikumiem. 

kredītiestādes joprojām var ieguldīt, vadītu 

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, 

kam tiek piešķirta atļauja un kas tiek 

uzraudzīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2011/61/ES26.  

__________________ __________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 

2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 

un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES 

par alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldniekiem un par grozījumiem 

Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 

2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 

un Regulā (ES) Nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Ja, novērtējot tirdzniecības darbības, 

kompetentā iestāde secina, ka tās pārsniedz 

konkrētus parametrus attiecībā uz relatīvo 

apjomu, sviru, sarežģītību, ienesīgumu, 

saistīto tirgus risku, kā arī savstarpēju 

saistību, tai būtu jāpieprasa to nodalīšana 

no pamata kredītiestādes, ja vien pamata 

kredītiestāde var kompetentajai iestādei 

pietiekamā mērā pierādīt, ka minētās 

tirdzniecības darbības neapdraud galvenās 

kredītiestādes finanšu stabilitāti vai 

Savienības finanšu sistēmu kopumā, ņemot 

vērā šajā regulā izklāstītos mērķus. 

(23) Ja, novērtējot tirdzniecības darbības, 

kompetentā iestāde secina, ka tās pārsniedz 

konkrētus parametrus attiecībā uz relatīvo 

apjomu, sviru, sarežģītību, ienesīgumu, 

saistīto tirgus risku, kā arī savstarpēju 

saistību, un turklāt uzskata, ka, ņemot 

vērā šīs regulas mērķus, ir apdraudēta 

pamata kredītiestādes vai arī visas 

Savienības finanšu sistēmas vai daļas no 

tās finanšu stabilitāte, tai būtu jāpieprasa 

to nodalīšana no pamata kredītiestādes, ja 

vien pamata kredītiestāde var 

kompetentajai iestādei pietiekamā mērā 

pierādīt, ka minētās tirdzniecības darbības 

neapdraud galvenās kredītiestādes finanšu 

stabilitāti vai Savienības finanšu sistēmu 

kopumā, ņemot vērā šajā regulā izklāstītos 

mērķus. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24a) No otras puses, tirgus uzturēšana ir 

nepieciešams labi funkcionējoša 

uzņēmumu obligāciju un citu parāda 

instrumentu tirgus komponents, jo viena 

no galvenajām priekšrocībām, ko šādas 

obligācijas sniedz ieguldītājiem, ir tas, ka 

tās var pārdot tirgū un pašas par sevi ir 

likvīdi instrumenti, kas ir piemēroti ļoti 

dažādiem ieguldītājiem. Likviditātes 

nodrošināšanu Savienībā atbalsta ar 

banku veiktajām tirgus uzturēšanas 

darbībām, un, lai izveidotu efektīvu 

kapitāla tirgu savienību un attīstītu 

stabilus un efektīvus obligāciju tirgus, ir 

svarīgi panākt līdzsvaru starp banku kā 

tirgus uzturētāju likviditātes 

nodrošināšanu un rūpēm par finanšu 

stabilitāti saistībā ar banku veiktajām 

tirdzniecības darbībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Dažas banku veikto tirdzniecības darbību daļas ir būtiski svarīgas kapitāla tirgu savienībai, 

kurā reālās ekonomikas finansēšanu daļēji veic, izmantojot vērtspapīru tirgus. Tas būtu 

jāatspoguļo banku strukturālās reformas apspriešanā. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

24.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (24b) Regulā, kuras mērķis ir novērst 

pārmērīga riska uzņemšanos saistībā ar 

tirdzniecības darbībām, būtu jāņem vērā 

faktiskais risks, ko bankas uzņemas 

saistībā ar tirdzniecības darbībām, un 

jāparedz stimuli, lai tās samazinātu savu 

pakļautību ar tirdzniecību saistītam 

riskam vai palielinātu atbilstīgo kapitālu 

nolūkā nodrošināt atbilstību attiecīgajiem 

tiesību aktiem. Banku tirdzniecības 

darbību apmēru visefektīvāk var noteikt, 

izmantojot Regulā (ES) Nr. 575/2013 

paredzētos prudenciālos pasākumus 

attiecībā uz pakļautību riskam, jo šie 

pasākumi faktisko risku tirdzniecības 

pozīcijās uztver labāk nekā citi pasākumi 

un tie ir skaidri definēti un tiek kontrolēti 

uzraudzības ietvaros. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā banku veikto tirdzniecības darbību apmēru paredzēts noteikt, 

izmantojot pasākumus, kas balstās uz grāmatvedību. Tā kā grāmatvedības standarti un prakse 

Eiropas Savienības dalībvalstīs atšķiras un tā kā bankas var diezgan brīvi izvēlēties veidu, 

kādā tās klasificē tirdzniecībai paredzētos aktīvus, banku veikto tirdzniecības darbību apmēra 

noteikšanai pareizāk būtu izmantot piesardzības pasākumus. Tādā gadījumā precīzāk tiek 

noteikts faktiskais risks, ko bankas uzņemas saistībā ar tirdzniecību, un bankām tiek sniegts 

stimuls pienācīgi uzņemties un pārvaldīt risku. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai nodrošinātu efektīvu nodalīšanu 

juridiskajā, ekonomiskajā, pārvaldības un 

operacionālajā izteiksmē, pamata 

kredītiestādēm un tirdzniecības struktūrām 

būtu jāizpilda noteikumi par kapitālu, 

(26) Lai nepieciešamības gadījumā 

saskaņā ar kompetento iestāžu lēmumu 

nodrošinātu efektīvu nodalīšanu 

juridiskajā, ekonomiskajā, pārvaldības un 

operacionālajā izteiksmē, pamata 
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likviditāti un liela riska darījumiem 

atkarībā no funkcionālas apakšgrupas. Tām 

vajadzētu būt stiprai neatkarīgai 

pārvaldībai un atsevišķām pārvaldības 

struktūrām. 

kredītiestādēm un tirdzniecības struktūrām 

būtu jāizpilda noteikumi par kapitālu, 

likviditāti un liela riska darījumiem 

atkarībā no funkcionālas apakšgrupas. Tām 

vajadzētu būt stiprai neatkarīgai 

pārvaldībai un atsevišķām pārvaldības 

struktūrām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Grupām, kas klasificējamas kā 

savstarpējas sabiedrības, kooperatīvi, 

krājsabiedrības vai līdzīgas sabiedrības, ir 

specifiska īpašumtiesību un ekonomiskā 

struktūra. Lai paredzētu dažus noteikumus, 

kas ir saistīti ar nodalīšanu, būtu jāveic 

būtiskas izmaiņas minēto struktūru 

strukturālajā organizācijā, kā rezultātā 

izmaksas būtu nesamērīgas ar ieguvumiem. 

Tiktāl, ciktāl uz minētajām grupām attiecas 

šīs regulas darbības joma, kompetentā 

iestāde var izlemt atļaut pamata 

kredītiestādēm, kas atbilst Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 49. panta 3. punkta a) vai 

b) apakšpunktos izklāstītajām prasībām, 

turēt kapitāla instrumentus vai balsošanas 

tiesības tirdzniecības struktūrā, ja 

kompetentā iestāde uzskata, ka šādu 

kapitāla instrumentu vai balsošanas tiesību 

turēšana ir nepieciešama grupas darbībai, 

un pamata kredītiestāde ir veikusi 

pietiekamus pasākumus, lai pienācīgi 

mazinātu attiecīgos riskus. 

(27) Grupām, kas klasificējamas kā 

savstarpējas sabiedrības, kooperatīvi, 

krājsabiedrības vai līdzīgas sabiedrības, ir 

specifiska īpašumtiesību un ekonomiskā 

struktūra. Lai paredzētu dažus noteikumus, 

kas ir saistīti ar nodalīšanu, būtu jāveic 

būtiskas izmaiņas minēto struktūru 

strukturālajā organizācijā, kā rezultātā 

izmaksas būtu nesamērīgas ar ieguvumiem. 

Tiktāl, ciktāl uz minētajām grupām attiecas 

šīs regulas darbības joma, kompetentā 

iestāde var izlemt atļaut pamata 

kredītiestādēm, kas atbilst Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 49. panta 3. punkta a) vai 

b) apakšpunktos izklāstītajām prasībām, 

turēt kapitāla instrumentus vai balsošanas 

tiesības tirdzniecības struktūrā, ja 

kompetentā iestāde uzskata, ka šādu 

kapitāla instrumentu vai balsošanas tiesību 

turēšana ir nepieciešama grupas darbībai, 

un pamata kredītiestāde ir veikusi 

pietiekamus pasākumus, lai pienācīgi 

mazinātu attiecīgos riskus. Lai stimulētu 

iestādi neuzņemtiem nevajadzīgu risku, 

kas apdraud vai nu iestādes pašas 

stabilitāti, vai arī visas Savienības vai tās 

daļas finanšu stabilitāti, neatkarīgi no 

nodalīšanas lēmuma būtu jāparedz, ka 

kompetentajai iestādei ir Direktīvas 
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2013/36/ES 104. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā noteiktās pilnvaras 

piemērot pašu kapitāla prasību, ja riska 

un tirdzniecības darbību apmērs 

pārsniedz noteiktu līmeni. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37a) Lai kompetentā iestāde varētu pildīt 

savus īpašos uzdevumus, tostarp šajā 

regulā noteiktos pienākumus, tai 

vajadzētu būt pilnvarotai piemērot 

sankcijas, kas noteiktas Direktīvas 

2013/36/ES 64. līdz 72. pantā un Regulas 

(ES) Nr. 1024/2013 18. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šīs regulas uzdevums ir novērst sistēmisko 

risku, finanšu spriedzi vai lielu, strukturāli 

sarežģītu un savstarpēji saistītu struktūru, 

īpaši kredītiestāžu bankrotu finanšu 

sistēmā, un sasniegt šādus mērķus: 

Šīs regulas mērķis ir novērst sistēmiska 

riska, finanšu spriedzes vai lielu, 

strukturāli sarežģītu un savstarpēji saistītu 

struktūru, īpaši kredītiestāžu, iespējamas 

maksātnespējas situācijas veidošanos 
finanšu sistēmā, un sasniegt šādus mērķus: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) samazināt pārmērīgu risku, ko 

uzņemas kredītiestādes iekšienē; 

(a) nodrošināt kredītiestādes 

noregulējamību un to, ka tā neuzņemas 
pārmērīgu risku; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) novērst resursu nepareizu sadali un 

rosināt reālās ekonomikas kreditēšanu; 

(c) panākt augstāku likviditātes 

nodrošināšanas un ieguldījumu līmeni 

saistībā ar pastiprinātu finanšu stabilitāti 

un veikt turpmākus pasākumus virzībā uz 

kapitāla tirgu savienību, pabeidzot banku 

sektora vienotā noteikumu kopuma 

sagatavošanu, lai atvieglotu un rosinātu 

reālās ekonomikas kreditēšanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) veicināt netraucētus konkurences 

nosacījumus visām kredītiestādēm iekšējā 

tirgū; 

(d) veicināt neizkropļotus konkurences 

nosacījumus visām kredītiestādēm iekšējā 

tirgū, nodrošinot, ka ikvienas šādas 

iestādes zaudējumus sedz akcionāri un 

ieguldītāji ar iekšējās rekapitalizācijas 

palīdzību; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) samazināt savstarpējo saistību finanšu 

sektorā, kas rada sistēmisko risku; 

(e) mazināt sistēmisko risku radošu 

savstarpējo saistību finanšu sektorā, 

aizsargājot noguldītājus, novēršot riskus 

to rašanās brīdī un uzlabojot noturību; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) atvieglot grupas strukturētu 

noregulējumu un sanāciju. 

(g) mazināt sarežģītību pamata 

kredītiestādēs, likvidēt šķēršļus 

noregulējamībai, atvieglot atbilstošu un 

pietiekamu instrumentu efektīvu 

izmantošanu grupas kārtīgam 

noregulējumam un sanācijai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) nodalīt konkrētas tirdzniecības 

darbības. 

(b) noteikti pasākumus, lai mazinātu 

pārmērīga riska uzņemšanos saistībā ar 
tirdzniecības darbībām. 

 



 

PR\1046197LV.doc 17/55 PE546.551v02-00 

 LV 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) pārvaldīt un strukturēt atsevišķas 

tirdzniecības darbības gadījumos, kad tiek 

uzskatīts, ka tās rada risku iestādei vai 

noguldītāju aizsardzībai, tādējādi radot 

sistēmisku risku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) jebkurai no turpmāk minētajām 

struktūrām, kuras aktīvu kopsumma trīs 

gadus pēc kārtas sasniedz vismaz 30 

miljardus euro un kuras tirdzniecības 

darbības ir vismaz 70 miljardu euro 

apmērā vai 10 % no tās kopējiem aktīviem: 

(b) jebkurai no šādām struktūrām, kuras 

aktīvu kopsumma trīs gadus pēc kārtas 

sasniedz vismaz 30 miljardus euro un kuras 

ar tirdzniecību saistītajam riskam 

pakļautie darījumi ir vismaz 70 miljardu 

euro vai 50 % no tās kopējām iekšējās 

rekapitalizācijas prasības izpildei 

nepieciešamajām Direktīvas 59/2014/ES 

[Banku sanācijas un noregulējuma 

direktīva] 45. pantā noteiktajām 

atbilstīgajām saistībām: 

Or. en 

Pamatojums 

Šī priekšlikuma pamatojums sniegts 24.b apsvērumā. Ar risku saistīta robežvērtība, kas 

pamatojas uz prudenciāliem standartiem, ir piemērotāks veids, lai noteiktu, kad banka ir 

uzņēmusies parāk lielu risku saistībā ar tirdzniecības darbībām. Precīza definīcija ir 

ierosināta 23. pantā. Tirdzniecības darbību apmēru arī ir pareizāk saistīt ar nenokārtotā 
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rekapitalizējamā parāda apjomu, jo tas ir īstais buferis, ko var izmantot zaudējumu 

absorbcijai, pirms nodokļu maksātāju nauda tiek pakļauta riskam. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. "tirdzniecība savā vārdā" ir pašu kapitāla 

vai aizņemtas naudas izmantošana jebkāda 

veida darījumā, lai nopirktu, pārdotu vai 

citādi iegādātos jebkuru finanšu 

instrumentu vai preces vai no tām 

atbrīvotos nolūkā vienīgi gūt peļņu pašu 

labā, kam nav nekādas saistības ar faktisku 

vai turpmāku klientu darbību, vai nolūkā 

ierobežot struktūras risku faktiskas vai 

turpmākas klienta darbības rezultātā, 

izmantojot apakšnodaļas, nodaļas, 

departamentus vai atsevišķus tirgotājus, 

kas īpaši norīkoti šādu pozīciju ieguvei un 

peļņas gūšanai, tostarp izmantojot speciālas 

tirdzniecībai savā vārdā paredzētas tīmekļa 

platformas; 

4. „tirdzniecība savā vārdā” ir pašu kapitāla 

vai aizņemtas naudas izmantošana jebkāda 

veida darījumā, lai nopirktu, pārdotu vai 

citādi iegādātos jebkuru finanšu 

instrumentu vai preces vai no tām 

atbrīvotos, reaģējot uz notiekošām vai 

gaidāmām tirgus novērtējuma izmaiņām 

un lai tās izmantotu, nolūkā vienīgi gūt 

peļņu pašu labā, kam nav nekādas saistības 

ar faktisku vai turpmāku klientu darbību, 

vai nolūkā ierobežot struktūras risku 

faktiskas vai turpmākas klienta darbības 

rezultātā, izmantojot apakšnodaļas, 

nodaļas, departamentus vai atsevišķus 

tirgotājus, kas īpaši norīkoti šādu pozīciju 

ieguvei un peļņas gūšanai, tostarp 

izmantojot speciālas tirdzniecībai savā 

vārdā paredzētas tīmekļa platformas. Šī 

definīcija ietver ikvienu šādu darījumu, 

kas tiek veikts ar mērķi gūt peļņu, 

neatkarīgi no tā, vai šāda peļņa tiktu gūta 

īstermiņā vai ilgākā termiņā, un vai tā 

tiktu gūta vispār; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. "tirgus uzturēšana" ir finanšu iestādes 

saistības regulāri un pastāvīgi nodrošināt 

12. „tirgus uzturēšana” ir finanšu iestādes 

saistības regulāri un pastāvīgi nodrošināt 
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tirgus likviditāti, paziņojot divvirzienu 

cenu piedāvājumu attiecībā uz konkrētu 

finanšu instrumentu, vai kā daļu no savas 

ierastās darījumdarbības, izpildot klientu 

sāktos rīkojumus vai atbildot uz klientu 

pieprasījumiem veikt tirdzniecību, bet abos 

gadījumos neuzņemoties faktisko tirgus 

risku; 

tirgus likviditāti, paziņojot divvirzienu 

cenu piedāvājumu attiecībā uz konkrētu 

finanšu instrumentu, vai kā daļu no savas 

ierastās darījumdarbības, izpildot klientu 

sāktos rīkojumus vai atbildot uz klientu 

pieprasījumiem veikt tirdzniecību, vai 

pamatoti paredzot iespējamo klienta 

darbību, un mazinot pozīciju risku, ko 

rada minēto uzdevumu izpilde; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.a „koncentrācija” ir koncentrācija 

saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 139/2004 3. pantā iekļauto definīciju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.b „tirdzniecības darbības” ir tirgus 

uzturēšana, ieguldījumi vērtspapīrošanā, 

darbošanās vērtspapīrošanas sponsora 

lomā un atvasināto instrumentu 

tirdzniecība; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šī panta 1. punkta b) apakšpunktā 

paredzēto aizliegumu nepiemēro, ja 

minēto darbību apmērs ir mazāks par 2 % 

no pamata kredītiestādes pašu kapitāla, 

kas aprēķināts, izmantojot konsolidētu 

bāzi. Minēto darbību apmērs, kas 

pārsniedz 2 % no pamata kredītiestādes 

pašu kapitāla, kurš aprēķināts, izmantojot 

konsolidētu bāzi, pakāpeniski tiek 

atbrīvots no minētā aizlieguma 

piemērošanas piecu gadu laikposmā pēc 

šīs Regulas stāšanās spēkā. 

Or. en 

Pamatojums 

Pilnīgs aizliegums ieguldīt alternatīvu ieguldījumu fondos (AIF) nav pamatots. Ir gadījumi, 

kad pakļautība riskam darījumos ar AIF var būt daļa no vispārējas banku komercdarbības, 

piemēram, saistībā ar privātā kapitāla uzņēmumiem vai pensijam paredzētu fondu 

pārvaldīšanu. Tādēļ neliela pakļautība riskam būtu jāatļauj. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētie ierobežojumi neattiecas uz slēgta 

veida alternatīvo ieguldījumu fondiem, kas 

neizmanto piesaistītos līdzekļus, kā 

definēts Direktīvā 2011/61/ES, ja minētie 

alternatīvo ieguldījumu fondi veic 

darījumdarbību Savienībā vai, ja tie 

neveic darījumdarbību Savienībā, tos 

tirgo Savienībā saskaņā ar Direktīvas 
2011/61/ES 35. vai 40. pantu, uz 

kvalificētiem riska kapitāla fondiem, kā 

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētie ierobežojumi neattiecas uz PVKIU, 

citiem fondiem, ko tirgo privātiem 

ieguldītājiem, slēgta veida alternatīvu 

ieguldījumu fondiem, kas neizmanto 

piesaistītos līdzekļus, kā definēts Direktīvā 

2011/61/ES, uz kvalificētiem riska kapitāla 

fondiem, kā definēts Regulas (ES) 

Nr. 345/2013 3. panta b) apakšpunktā, uz 

kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības 

fondiem, kā definēts Regulas Nr. 346/2013 
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definēts Regulas (ES) Nr. 345/2013 

3. panta b) apakšpunktā, uz kvalificētiem 

sociālās uzņēmējdarbības fondiem, kā 

definēts Regulas Nr. 346/2013 3. panta 

b) apakšpunktā, un uz alternatīvo 

ieguldījumu fondiem, kas apstiprināti kā 

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi 

(EIIF) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

[XXX/XXXX]. 

3. panta b) apakšpunktā, un uz alternatīvu 

ieguldījumu fondiem, kas apstiprināti kā 

Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi 

(EIIF) saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

III nodaļa – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Konkrētu tirdzniecības darbību 

nodalīšana 

Pasākumi attiecībā uz atsevišķām 
tirdzniecības darbībām 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šīs nodaļas nolūkos tirdzniecības 

darbības ietver darbības, kas nav: 

1. Šīs nodaļas piemērošanas nolūkos 

tirdzniecības darbības neietver šādas 

darbības: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ia) darbības, ko veic kapitāla, likviditātes, 

finansējuma un bilances prudenciālas 

pārvaldības nolūkā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ib) procentu likmju atvasināto 

instrumentu, ārvalstu valūtas atvasināto 

instrumentu, kredītu atvasināto 

instrumentu, emisijas kvotu atvasināto 

instrumentu un izejvielu atvasināto 

instrumentu, kas ir piemēroti centrālā 

darījumu partnera tīrvērtei, un emisiju 

kvotu pārdošana klientiem, kuri nav 

finanšu struktūras, un finanšu 

sabiedrībām, kas minētas 5. panta 

19. punkta otrajā un trešajā ievilkumā, 

apdrošināšanas sabiedrībām un 

institūcijām, kuras nodrošina 

papildpensijas kapitāla izmaksas, ja šādas 

pārdošanas vienīgais mērķis ir ierobežot 

procentu likmju risku, ārvalstu valūtas 

risku, kredītrisku, ar izejvielām saistīto 

risku vai ar emisiju kvotām saistīto risku. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pamata kredītiestāde, kas veic 

darījumdarbību Savienībā, kas nav ne 

mātesuzņēmums, ne meitasuzņēmums, 

tostarp visas tās filiāles, neatkarīgi no to 

atrašanās vietas; 

(a) ievērojot 1.a punkta noteikumus, 

pamata kredītiestāde, kas veic 

darījumdarbību Savienībā, kas nav ne 

mātesuzņēmums, ne meitasuzņēmums, 

tostarp visas tās filiāles, neatkarīgi no to 

atrašanās vietas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ES mātesuzņēmums, tostarp visas 

filiāles un meitasuzņēmumi, neatkarīgi no 

to atrašanās vietas, ja kāda no grupas 

struktūrām ir pamata kredītiestāde, kas veic 

darījumdarbību Savienībā; 

(b) ievērojot 1.b punkta noteikumus, ES 

mātesuzņēmums, tostarp visas filiāles un 

meitasuzņēmumi, neatkarīgi no to 

atrašanās vietas, ja kāda no grupas 

struktūrām ir pamata kredītiestāde, kas veic 

darījumdarbību Savienībā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ES kredītiestāžu filiāles, kas veic 

darījumdarbību trešās valstīs. 

(c) trešās valstīs darījumdarbību veicošu 

kredītiestāžu ES filiāles, ja vien tām 

nepiemēro tiesisko regulējumu, ko 

uzskata par līdzvērtīgu saskaņā ar 

27. panta 1. punktu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Panta 1.a punktu nepiemēro pamata 

kredītiestādēm, kas neiesaistās regulētā 

ieguldījumu veikšanā kā galvenais 

uzņēmums un netur tirdzniecībai 

paredzētus aktīvus, izņemot riska 

mazināšanas darbības, kuras tās veic 

nolūkā piesardzīgi pārvaldīt savu 

kapitālu, likviditāti un finansējumu un 

nodrošināt ierobežota riska pārvaldības 

pakalpojumus klientiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Panta 1.b punktā paredzētais 

novērtējums neskar nevienu grupas 

pamata kredītiestādi, kas ir juridiski 

nodalīta no grupas struktūrām, kuras 

iesaistās regulētā ieguldījumu veikšanā kā 

galvenais uzņēmums vai tur tirdzniecībai 

paredzētus aktīvus un:  

 – kuras var pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no citām grupas struktūrām;  

 – kurām ir pārvaldības vienība, kas ir 

neatkarīga no citām grupas struktūrām;  

 – kurām kā tādām piemēro kapitāla un 

likviditātes prasības; un 

 – kuras nedrīkst slēgt līgumus un veikt 

darījumus ar citām grupas struktūrām, 

izņemot uz noteikumiem, kas līdzīgi 

13. panta 7. punkta noteikumiem. 
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 Ja visas grupas pamata kredītiestādes 

atbilst minētajiem nosacījumiem, 

1.b punktu nepiemēro. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c Panta 1.a un 1.b punktu nepiemēro 

iestādēm un grupām, kas saskaņā ar 

Direktīvas 59/2014/ES [Banku sanācijas 

un noregulējuma direktīva] 15. un 

16. pantā noteikto noregulējuma iestādes 

veikto novērtējumu ir atzītas par tādām, 

kuras nav iespējams noregulēt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.d Panta 1. punkta piemērošanas nolūkā 

iestādi neuzskata par pamata 

kredītiestādi, tikai pamatojoties uz tās 

noguldījumiem, ja katrs noguldījums 

pārsniedz EUR 300 000 un tā termiņš ir 

vismaz 12 mēneši. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.e Ja iestāde tiek nodalīta saskaņā ar 1.a 

vai 1.b punktu, šādu nodalīšanu un 

jebkādus ar to saistītos ierobežojumus 

īsteno pēc grafika, kas ir salīdzināms ar 

nodalīšanu atbilstoši šai regulai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) darījuma partnera kredītriska relatīvā 

nozīme, kas izmērīta, atvasināto 

instrumentu patieso vērtību dalot ar 

tirdzniecībai turēto aktīvu kopapjomu; 

(c) darījuma partnera kredītriska relatīvā 

nozīme, kas izmērīta, atvasināto 

instrumentu patieso vērtību dalot ar aktīvu 

kopapjomu; 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā darījumu partnera riska apmērs ir saistīts ar tirdzniecībai paredzēto aktīvu apjomu, 

2. punkta c) apakšpunktā minētā rādītāja izvēlēšanās ir dīvaina. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja 

tirdzniecībai paredzētie aktīvi būs pat mazāki, minētā rādītāja vērtība būs augsta, pat ja 

darījumu partnera risks ir mazs. Tas noved pie rezultātiem, kas ir pretēji veselajam saprātam, 

un tāpēc ir dabiskāk darījumu partnera risku saistīt ar jebkādu pasākumu, kurš ir saistīts ar 

bankas vispārējo lielumu, piemēram, aktīvu kopapjomu. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) tirgus riska relatīvais nozīmīgums, kas 

izmērīts, aprēķinot starpību starp 

tirdzniecības aktīviem un saistībām 

absolūtajā vērtībā un sadalot to ar vidējo 

aritmētisko starp tirdzniecības aktīviem 

un tirdzniecības saistībām; 

 

(f) tirgus riska relatīvais nozīmīgums, kas 

izmērīts, tirgus riskam pakļauto darījumu 

apmēru dalot ar kopējo riskam pakļauto 

darījumu apmēru; 

Or. en 

Pamatojums 

2.f punktā minēto rādītāju ir grūti saprast, tāpēc tirgus riskam pakļauto darījumu apmērs ir 

daudz labāk definēts un skaidrāks rādītājs tirgus riska mērīšanai. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) kredīta un likviditātes risks, ko rada 

saistības un garantijas, ko sniegusi 

pamata kredītiestāde. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

2.h punktā minētais rādītājs ne vienmēr ir saistīts ar tirdzniecības darbībām, jo saistības un 

garantijas ir raksturīgas banku veiktajai tradicionālajai komercaizdošanai, tāpēc šis rādītājs 

neder tirdzniecības darbību nozīmīguma noteikšanai. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Kompetentā iestāde var pieprasīt 
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sniegt jebkādu kvantitatīvu vai kvalitatīvu 

informāciju, ko tā uzskata par 

nepieciešamu 1. punktā minētajai 

tirdzniecības darbību novērtēšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja kompetentā iestāde secina, ka, ņemot 

vērā 9. panta 1. punktā minēto 

novērtējumu, pastāv ierobežojumi un 

nosacījumi, kas saistīti ar 9. panta 

2. punkta a) līdz h) apakšpunktā 

norādītajiem parametriem un precizēti 

5. punktā minētajā deleģētajā aktā, un līdz 

ar to tā uzskata, ka ir apdraudēta pamata 

kredītiestādes vai Savienības finanšu 

sistēmas finanšu stabilitāte kopumā, 

ņemot vērā 1. pantā minētos mērķus, ne 

vēlāk kā divus mēnešus pēc minētā 

novērtējuma pabeigšanas tā sāk procedūru, 

kuras rezultātā pieņem lēmumu, kā minēts 

3. punkta apakšpunktā. 

 

1. Ja kompetentā iestāde secina, ka, ņemot 

vērā 9. panta 1. punktā minēto 

novērtējumu, pastāv nosacījumi, kas saistīti 

ar 9. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā 

norādītajiem parametriem un precizēti 

5. punktā minētajā deleģētajā aktā, un 

uzskata, ka ir apdraudēta pamata 

kredītiestādes noregulējamība, ņemot vērā 

1. pantā minētos mērķus un iestādes 

lielumu, sarežģītību un riska intensitāti, 

ne vēlāk kā divus mēnešus pēc minētā 

novērtējuma pabeigšanas tā sāk procedūru, 

kuras rezultātā pieņem lēmumu, kā minēts 

3. punkta apakšpunktā. 

Or. en 

Pamatojums 

Zaudējumiem, kas saistīti ar bankas tirdzniecības darbībām, nevajadzētu pakļaut riskam 

pamata kredītiestādes veiktās izšķiroši svarīgās funkcijas. Tad, kad tiek ņemtas vērā 

tirdzniecības darbības, uzmanība būtu jāpievērš tam, vai iestādi ir iespējams noregulēt. Ja 

galīgais mērķis ir banku sistēmas pamatfunkciju aizsardzība, tad, kad tiek apsvērta iespēja 

izmantot Banku sanācijas un noregulējuma direktīvā paredzētos pasākumus, pamatjautājums 

ir tas, vai, ņemot vērā iespējamo tirdzniecības radītās kaitīgās ietekmes izplatīšanos, iestādi 

ir iespējams pienācīgi noregulēt. 

 



 

PR\1046197LV.doc 29/55 PE546.551v02-00 

 LV 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja nepastāv 1. punktā minētie 

ierobežojumi un nosacījumi, kompetentā 

iestāde tomēr var sākt procedūru, kuras 

rezultātā pieņem lēmumu, kā minēts 

3. punkta trešajā daļā, kurā secināts, ka, 

ņemot vērā 9. panta 1. punktā minēto 

novērtējumu, jebkura tirdzniecības darbība, 

izņemot tirdzniecību ar atvasinātajiem 

instrumentiem, kas nav instrumenti, kas 

atļauti saskaņā ar 11. un 12. pantu, ko veic 

pamata kredītiestāde, apdraud pamata 

kredītiestādes vai visas Savienības finanšu 

sistēmas finanšu stabilitāti, ņemot vērā 

1. pantā minētos mērķus. 

2. Ja nepastāv 1. punktā minētie 

ierobežojumi un nosacījumi, kompetentā 

iestāde tomēr var sākt procedūru, kuras 

rezultātā pieņem lēmumu, kā minēts 

3. punkta trešajā daļā, kurā secināts, ka, 

ņemot vērā 9. panta 1. punktā minēto 

novērtējumu, jebkura tirdzniecības darbība, 

izņemot tirdzniecību ar atvasinātajiem 

instrumentiem, kas nav instrumenti, kas 

atļauti saskaņā ar 11. un 12. pantu, ko veic 

pamata kredītiestāde, apdraud visas 

Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 

finanšu stabilitāti, ņemot vērā 1. pantā 

minētos mērķus. 

Or. en 

Pamatojums 

Pat ja kompetentā iestāde neuzskata, ka iestādes tirdzniecības darbības ir pārmērīgi 

riskantas, iestādi tik un tā var uzskatīt par riskantu. Lai gan šādā gadījumā slieksnis 

pasākumu veikšanai ir augstāks, var veikt papildu pasākumus, pat tad, ja tikai daļa no 

Savienības finanšu sistēmas tiek uzskatīta par pakļautu riskam. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kompetentā iestāde paziņo pamata 

kredītiestādei par saviem secinājumiem, 

kas minēti 1. vai 2. punktā, un sniedz 

pamata kredītiestādei iespēju iesniegt 

rakstiskus komentārus divu mēnešu laikā 

kopš paziņošanas datuma.  

3. Kompetentā iestāde paziņo pamata 

kredītiestādei par saviem secinājumiem, 

kas minēti 1. vai 2. punktā, un sniedz 

pamata kredītiestādei iespēju iesniegt 

rakstiskus komentārus divu mēnešu laikā 

kopš paziņošanas datuma. Ja pamata 

kredītiestāde ir daļa no grupas un ja 

saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 

116. pantu ir izveidota uzraudzības 
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kolēģija, kompetentā iestāde par to 

informē visus uzraudzības kolēģijas 

locekļus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja pamata kredītiestāde pirmajā daļā 

minētajā termiņā kompetentajai iestādei 

nav pierādījusi, ka iemesli, kā rezultātā tika 

pieņemts lēmums, nav pamatoti, 

kompetentā iestāde pieņem lēmumu, kas 

adresēts pamata kredītiestādei, kurā lūdz 

tai neveikt minētajos secinājumos 

precizētās tirdzniecības darbības. 

Kompetentā iestāde norāda iemeslus savam 

lēmumam un par to publiski paziņo. 

Ja pamata kredītiestāde pirmajā daļā 

minētajā termiņā kompetentajai iestādei 

nav pierādījusi, ka iemesli, kā rezultātā tika 

pieņemts lēmums, nav pamatoti, 

kompetentā iestāde pieņem lēmumu, kas 

adresēts pamata kredītiestādei, kurā prasa, 

lai pamata kredītiestāde, veicot 

pasākumus saskaņā ar Direktīvas 

2014/59/ES (Banku sanācijas un 

noregulējuma direktīva) 17. pantu ar 

mērķi atjaunot kredītiestādes 

noregulējamību, mazinātu risku, ka 

iespējamie zaudējumi no darbībām, kas 

saistītas ar tirdzniecību, tiktu pārnesti uz 

pamata kredītiestādi. Pasākumi, kurus var 

veikt kompetentā iestāde, ietver 

pastiprinātu uzraudzību, augstākas 

kapitāla prasības un attiecīgo 

tirdzniecības darbību nodalīšanu no 

pamata kredītiestādes. Kompetentā iestāde 

norāda iemeslus savam lēmumam un par to 

publiski paziņo. 

Or. en 

Pamatojums 

Kompetentās iestādes intervencē galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai iestādi padarītu par 

noregulējamu. Lai īstenotu šo mērķi, var veikt dažādus pasākumus, tostarp pastiprināt 

uzraudzību, paaugstināt kapitāla prasības un veikt nodalīšanu. 
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Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kompetentā iestāde jo īpaši var atļaut 

pamata kredītiestādei veikt tādas tirgus 

uzturēšanas darbības, kas neapdraud 

pamata kredītiestādes vai visas Savienības 

finanšu sistēmas vai tās daļas finanšu 

stabilitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Tirgus uzturēšanas darbībām, ko turpinās veikt pamata kredītiestādē, būtu jāatbilst 

ierosinātās regulas mērķiem. Šādām darbībām nevajadzētu novest pie tādas bankas izveides, 

kura ir „pārāk liela, lai ļautu tai bankrotēt” vai „pārāk savstarpēji saistīta ar citām 

kredītiestādēm, lai ļautu tai bankrotēt”, vai ietvert tirdzniecību savā vārdā. Kompetentā 

iestāde var atļaut pamata kredītiestādei veikt tirgus uzturēšanas darbības, kas neapdraud 

attiecīgās iestādes vai visas Savienības finanšu stabilitāti. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja kompetentā iestāde pieņem šajā 

punktā minēto lēmumu, pamata 

kredītiestāde, uz kuru šis lēmums attiecas, 

atklāj savas tirdzniecības darbības 

atsevišķā bilancē, pat tad, ja lēmumā 

netiek prasīta šādu darbību juridiska 

nodalīšana. Veicot atklāšanu atsevišķā 

bilancē, tiek publiskots attiecīgo 

tirdzniecības darbību apmērs, risks, 

finansējums un saturs. 

Or. en 
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Pamatojums 

Tirdzniecības darbībām vajadzētu būt pārredzamām pat tad, ja netiek pieņemts lēmums par 

nodalīšanu. Attiecīgajā kategorijā ietilpstošajām bankām ir daudz tirdzniecības darbību. Pat 

ja tās nekļūst par nodalīšanas objektu, spēja novērtēt tirdzniecības darbību apmēru un 

riskantumu ir noderīgi ieguldītājiem un plašai sabiedrībai. Tādēļ tirdzniecības darbībām 

vajadzētu tikt atklātām atsevišķā bilancē, kurā tiktu uzrādīta arī cita informācija, kas 

palielina tirdzniecības darījumu pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) precizētu, kāda veida vērtspapīrošana 

netiek uzskatīta par apdraudējumu pamata 

kredītiestādes vai visas Savienības finanšu 

sistēmas finanšu stabilitātei attiecībā uz 

katru no šādiem aspektiem: 

(b) precizētu, kāda veida vērtspapīrošana 

netiek uzskatīta par apdraudējumu pamata 

kredītiestādes noregulējamībai vai visai 

Savienības finanšu sistēmai vai tās daļai 

attiecībā uz katru no šādiem aspektiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Novērtējot draudus finanšu stabilitātei, uzmanības centrā ir ne tikai ES kopumā, bet arī tās 

daļas. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pamata kredītiestāde, uz kuru attiecas 
10. panta 3. punktā minētais lēmums, var 

veikt tirdzniecības darbības tiktāl, ciktāl to 

mērķis ir vienīgi sava kapitāla, likviditātes 

un finansējuma piesardzīga pārvaldība. 

Neskarot 10. panta 3. punktā minēto 

kompetentās iestādes lēmumu, pamata 

kredītiestāde var veikt tirdzniecības 

darbības tiktāl, ciktāl to mērķis ir vienīgi 

sava kapitāla, likviditātes un finansējuma 

piesardzīga pārvaldība. 

Or. en 
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Pamatojums 

Pirmajā teikumā ierosināto izmaiņu mērķis ir paskaidrot, ka ar nodalīšanas lēmumu tiks 

identificētas visas darbības, kuras pamata kredītiestāde var turpināt veikt. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kā daļu no sava kapitāla, likviditātes un 

finansējuma piesardzīgas pārvaldības 

pamata kredītiestāde var izmantot vienīgi 

procentu likmju atvasinātos instrumentus, 

ārvalstu valūtas atvasinātos instrumentus 

un kredītu atvasinātos instrumentus, kas ir 

atbilstoši centrālā darījumu partnera 

tīrvērtei, lai ierobežotu savu vispārējo 

bilances risku. Pamata kredītiestāde 

pierāda kompetentajai uzraudzības iestādei, 

ka riska ierobežošana ir paredzēta, lai 

samazinātu (un tā uzskatāmi samazina vai 

būtiski novērš) konkrētus, nosakāmus 

riskus, ko rada pamata kredītiestādes 

atsevišķas vai apkopotas pozīcijas. 

Kā daļu no sava kapitāla, likviditātes un 

finansējuma piesardzīgas pārvaldības 

pamata kredītiestāde var izmantot vienīgi 

procentu likmju atvasinātos instrumentus, 

ārvalstu valūtas atvasinātos instrumentus 

un kredītu atvasinātos instrumentus, kas ir 

piemēroti centrālā darījumu partnera 

tīrvērtei, lai ierobežotu savu vispārējo 

bilances risku, ja vien minēto riska 

ierobežošanu nevar veikt tikai, izmantojot 

ārpusbiržas atvasinātos finanšu 

instrumentus; tādā gadījumā šādus 

atvasinātos instrumentus var izmantot, lai 

nodrošinātu, ka pamata kredīta iestāde 

panāk pēc iespējas labāk no riskiem 

pasargātu bilanci. Pamata kredītiestāde 

pierāda kompetentajai uzraudzības iestādei, 

ka riska ierobežošana ir paredzēta, lai 

samazinātu (un tā uzskatāmi samazina vai 

būtiski novērš) konkrētus, nosakāmus 

riskus, ko rada pamata kredītiestādes 

atsevišķas vai apkopotas pozīcijas. 

Or. en 

Pamatojums 

Ne visus atbilstošos riska ierobežojumus var veikt, izmantojot atvasinātus instrumentus, kam 

tīrvērti veic centralizēti, kuri bieži vien ir zināmā mērā standartizēti un var sniegt mazāk 

efektīvu riska ierobežojumu nekā atvasinātie instrumenti, kas ir speciāli izstrādāti, lai derētu 

ierobežota riska pozīcijai. Ja drīkstēs izmantot tikai atvasinātus instrumentus, kuriem tīrvērti 

veic centralizēti, pamata kredītiestādes riska pārvaldība būs mazāk efektīva, un riska līmenis 

var palielināties. 
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Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pamata kredītiestāde, uz kuru attiecas 
10. panta 3. punktā minētais lēmums, var 

pārdot procentu likmju atvasinātos 

instrumentus, ārvalstu valūtas atvasinātos 

instrumentus, kredītu atvasinātos 

instrumentus, emisijas kvotu atvasinātos 

instrumentus un preču atvasinātos 

instrumentus, kas ir atbilstoši centrālā 

darījumu partnera tīrvērtei, un emisiju 

kvotas saviem klientiem, kas nav finanšu 

iestādes, 5. panta 19. punkta otrajā un 

trešajā ievilkumā minētajām finanšu 

sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām 

un institūcijām, kas nodrošina arodpensijas 

kapitāla izmaksas, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

Neskarot 10. panta 3. punktā minēto 

kompetentās iestādes lēmumu, pamata 

kredītiestāde var arī pārdot procentu 

likmju atvasinātos instrumentus, ārvalstu 

valūtas atvasinātos instrumentus, kredītu 

atvasinātos instrumentus, emisijas kvotu 

atvasinātos instrumentus un izejvielu 

atvasinātos instrumentus, kas ir piemēroti 

centrālā darījumu partnera tīrvērtei, un 

emisiju kvotas saviem klientiem, kas nav 

finanšu iestādes, 5. panta 19. punkta otrajā 

un trešajā ievilkumā minētajām finanšu 

sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām 

un institūcijām, kas nodrošina 

papildpensijas kapitāla izmaksas, un var 

iesaistīties kompensējošos darījumos 

nolūkā novērst risku šādā pārdošanā, ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 8. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Vairums pamata kredītiestādes un 

tirdzniecības struktūras vadības struktūras 

locekļu attiecīgi ir personas, kas nav otrās 

struktūras vadības struktūras locekles. 

Nevienas struktūras vadības struktūras 

loceklis neveic izpildfunkcijas abās 

struktūrās, izņemot mātesuzņēmuma riska 

pārvaldības amatpersonu. 

8. Vairums pamata kredītiestādes un 

tirdzniecības struktūras vadības struktūras 

locekļu attiecīgi ir personas, kas nav otrās 

struktūras vadības struktūras locekles. 

Nevienas struktūras vadības struktūras 

loceklis neveic izpildfunkcijas abās 

struktūrās, izņemot mātesuzņēmuma riska 

pārvaldības, iekšējās revīzijas un 

atbilstības amatpersonas. 

Or. en 
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Pamatojums 

Atbilstības un iekšējās revīzijas funkcijas tādu pašu iemeslu dēļ kā riska funkcijas finanšu 

grupās bieži vien tiek pārvaldītas centralizēti. Ir pamatoti, ka šīs funkcijas pildošās 

amatpersonas var tikt izmantotas visā organizācijā tikpat lielā mērā kā attiecībā uz riska 

pārvaldības amatpersonām. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja pasākumi ir noteikti saskaņā ar šo 

nodaļu, pamata kredītiestādei nerodas 

grupas iekšējais riska darījums, kas 

pārsniedz 25 procentus no pamata 

kredītiestādes atbilstīgā kapitāla struktūrai, 

kas nepieder pie tās pašas apakšgrupas kā 

pamata kredītiestāde. Grupas iekšējo riska 

darījumu limitus piemēro subkonsolidēti 

un ņemot vērā ietekmi, ko rada kredītriska 

mazināšana un atbrīvojumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. līdz 

403. pantu un šīs regulas 16. pantu. 

2. Ja pasākumi ir noteikti saskaņā ar šo 

nodaļu, pamata kredītiestādei nerodas 

grupas iekšējais riska darījums, kas 

pārsniedz 25 procentus no pamata 

kredītiestādes atbilstīgā kapitāla struktūrai, 

kas nepieder pie tās pašas apakšgrupas kā 

pamata kredītiestāde. Grupas iekšējo riska 

darījumu limitus piemēro subkonsolidēti 

un ņemot vērā ietekmi, ko rada kredītriska 

mazināšana un atbrīvojumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. līdz 

403. pantu. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek ierosināts svītrot 16. pantu (sk. zemāk). 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) liels riska darījums, kas pārsniedz 25 

procentus no pamata kredītiestādes 

atbilstīgā kapitāla finanšu sabiedrībai. 

Minēto riska darījumu limitu piemēro 

individuāli un subkonsolidēti un ņemot 

vērā ietekmi, ko rada kredītriska 

(a) liels riska darījums, kas pārsniedz 

25 procentus no pamata kredītiestādes 

atbilstīgā kapitāla finanšu sabiedrībai. 

Minēto riska darījumu limitu piemēro 

individuāli un subkonsolidēti un ņemot 

vērā ietekmi, ko rada kredītriska 
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mazināšana un atbrīvojumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. līdz 

403. pantu un šīs regulas 16. pantu; 

mazināšana un atbrīvojumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. līdz 

403. pantu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) lieli riska darījumi, kas kopā pārsniedz 

200 procentus no pamata kredītiestādes 

atbilstīgā kapitāla finanšu sabiedrībām. 

Minēto riska darījuma limitu piemēro 

individuāli un subkonsolidēti un ņemot 

vērā ietekmi, ko rada kredītriska 

mazināšana un atbrīvojumi saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. līdz 

403. pantu un šīs regulas 16. pantu; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Nav iemesla, kādēļ nodalītas pamata kredītiestādes atļauto lielam riskam pakļauto darījumu 

kopējam apmēram vajadzētu būt ierobežotākam nekā nenodalītas pamata kredītiestādes 

atļauto lielam riskam pakļauto darījumu kopējam apmēram, jo tirdzniecības darbības ir 

ierobežotākas, jo īpaši tad, ja runa ir par pakļautību riskam ārpus grupas. Tādēļ to paredzošā 

panta daļa tiek svītrota. 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisijai ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 35. pantu, lai 

pielāgotu grupas ārējo liela riska 

darījumu kopapjoma limitu, kā izklāstīts 

1. punkta b) apakšpunktā saskaņā ar 

svītrots 
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apjomu, kādā ir atzīta kredītriska 

mazināšana. 

Or. en 

Pamatojums 

Šādos gadījumos nav nepieciešami arī deleģētie akti. 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

16. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 16. pants svītrots 

Kredītriska mazināšanas metodes  

Papildus Regulas (ES) Nr. 575/2013 399. 

līdz 403. panta noteikumiem, ja pasākumi 

ir noteikti saskaņā ar šīs regulas šo 

nodaļu, ierobežojumus attiecībā uz kredīta 

mazināšanas paņēmienu atzīšanu piemēro 

riska darījumu vērtību aprēķināšanai, lai 

panāktu atbilstību lielu riska darījumu 

limitiem, kas norādīti šīs regulas 14. un 

15. pantā. 

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 35. pantu, lai precizētu 

apjomu, kādā kredīta riska mazināšanas 

paņēmienus, tostarp atbilstīgās kredīta 

aizsardzības veidus un ierobežojumus, 

atzīst pirmās daļas nolūkā, lai 

nodrošinātu, ka kredītriska mazināšanas 

paņēmieni būtu lietderīgi gadījumā, ja 

riski materializējas, lai varētu notikt 

efektīva kredītaizsardzības atgūšana. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Ja runa ir par noteikumiem attiecībā uz lielam riskam pakļautiem darījumiem, nav iemesla, 

kādēļ kredīta mazināšanai attiecībā uz nodalītu struktūru vajadzētu būt atzītai mazākā mērā 
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nekā attiecībā uz citām iestādēm. Tādēļ tiek ierosināts šo pantu svītrot. 

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja kompetentā iestāde saskaņā ar 10. panta 

3. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka pamata 

kredītiestāde nevar veikt konkrētas 

tirdzniecības darbības, pamata 

kredītiestāde vai, vajadzības gadījumā, tās 

ES mātesuzņēmums, iesniedz nodalīšanas 

plānu kompetentajai iestādei sešu mēnešu 

laikā no dienas, kurā pieņemts 10. panta 

3. punkta otrajā daļā minētais lēmums. 

Ja kompetentā iestāde saskaņā ar 10. panta 

3. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka pamata 

kredītiestāde nevar veikt konkrētas 

tirdzniecības darbības, un ja pamata 

kredītiestāde ir īpaši pieprasījusi nodalīt 

šīs darbības, pamata kredītiestāde vai 

attiecīgā gadījumā tās ES mātesuzņēmums 

iesniedz nodalīšanas plānu kompetentajai 

iestādei sešu mēnešu laikā no dienas, kurā 

pieņemts 10. panta 3. punkta otrajā daļā 

minētais lēmums. 

Or. en 

Pamatojums 

Šādas izmaiņas ir ierosinātas, lai nodrošinātu atbilstību izmaiņām, kas ierosinātas attiecībā 

uz 10. pantu. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Veicot novērtējumu saskaņā ar 9. pantu 

un pieprasot pamata kredītiestādei neveikt 

konkrētas darbības saskaņā ar 10. pantu, 

kompetentā iestāde ņem vērā visus iesāktos 

vai iepriekšējos noregulējamības 

novērtējumus, ko veikusi jebkura attiecīgā 

noregulējuma iestāde saskaņā ar Direktīvas 

[Banku sanācijas un noregulējuma 

direktīvas] 13. un 13.a pantu. 

2. Veicot novērtējumu saskaņā ar 9. pantu 

un pieprasot pamata kredītiestādei neveikt 

konkrētas darbības saskaņā ar 10. pantu, 

kompetentā iestāde ņem vērā visus iesāktos 

vai iepriekšējos noregulējamības 

novērtējumus, ko veikusi jebkura attiecīgā 

noregulējuma iestāde saskaņā ar Direktīvas 

2014/59/ES [Banku sanācijas un 

noregulējuma direktīvas] 15. un 16. pantu. 

 Attiecīgās noregulējuma iestādes 
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konstatējumu, ka noregulējamībai būtiski 

traucējumi nepastāv, pašu par sevi 

neuzskata par pietiekamu, lai 

demonstrētu, ka 10. panta 3. punktā 

minētie secinājumi nav pamatoti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Kompetentā iestāde sadarbojas ar 

attiecīgo noregulējuma iestādi un apmainās 

ar attiecīgo informāciju, ko uzskata par 

nepieciešamu savu pienākumu veikšanai. 

3. Kompetentā iestāde sadarbojas ar 

attiecīgo noregulējuma iestādi un apmainās 

ar attiecīgo informāciju, ko uzskata par 

nepieciešamu savu pienākumu veikšanai, 

tostarp ar šīs regulas piemērošanas jomā 

ietilpstošo iestāžu sarakstu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 

pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 

nodaļu, atbilst pasākumiem, kuri noteikti 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 

13.b pantu, Regulas Nr. [VNM] 8. panta 

9. punktu, Direktīvas [Banku sanācijas un 

noregulējuma direktīvas] 13. pantu, 

13.a pantu, 14. un 15. pantu, ka arī 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantu. 

4. Kompetentā iestāde nodrošina, ka 

pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 

nodaļu, ir saderīgi ar pasākumiem, kuri 

noteikti saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1024/2013 13.b pantu, Regulas (ES) 

Nr. 806/2014 [VNM] 8. panta 9. punktu, 

Direktīvas 2014/59/ES [Banku sanācijas 

un noregulējuma direktīvas] 13. pantu, 

13.a pantu, 14. un 15. pantu, ka arī 

Direktīvas 2013/36/ES 104. pantu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

21. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 [...] svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Regulas 3. panta b) apakšpunkta 

ii) ievilkuma nolūkos robežvērtību 

aprēķināšana ir balstīta uz ES 

mātesuzņēmuma konsolidētajiem 

pārskatiem. 

1. Regulas 3. panta b) apakšpunkta 

ii) ievilkuma un 9. panta piemērošanas 

nolūkos robežvērtību aprēķināšana ir 

balstīta uz ES mātesuzņēmuma 

konsolidētajiem pārskatiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Regulas 3. panta b) apakšpunkta 

iii) ievilkuma nolūkos robežvērtību 

aprēķināšana ir balstīta uz Savienībā 

veiktajām darbībām. 

2. Regulas 3. panta b) apakšpunkta 

iii) ievilkuma un 9. panta piemērošanas 

nolūkos robežvērtību aprēķināšana ir 

balstīta uz Savienībā veiktajām darbībām. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Regulas 3. panta 1. punkta 

b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā 

robežvērtību aprēķināšana struktūrām, 

kas iepriekšējā gadā ir veikušas 

koncentrāciju, divus gadus pirms 

koncentrācijas balstās uz kombinētajiem 

apvienoto struktūru kontiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Līdz [OP insert the correct date by 12 

mēnešus no šīs regulas publicēšanas] 
kompetentā iestāde nosaka kredītiestādes 

un grupas, kurām piemēro šo regulu 

saskaņā ar 3. pantu un nekavējoties par tām 

paziņo EBI. 

Kompetentā iestāde reizi gadā nosaka 

kredītiestādes un grupas, kurām piemēro šo 

regulu saskaņā ar 3. pantu, un nekavējoties 

par tām paziņo EBI. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

23. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tirdzniecības darbību aprēķināšana Ar tirdzniecību saistītajam riskam 

pakļauto darījumu un tāda parāda, ko 

iespējams iekšēji rekapitalizēt, 
aprēķināšana 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Regulas 3. panta nolūkā tirdzniecības 

darbības saskaņā ar piemērojamo uzskaites 

režīmu aprēķina šādi. 

Regulas 3. panta piemērošanas nolūkā ar 

tirdzniecību saistītajam riskam pakļautos 

darījumus saskaņā ar piemērojamo 

regulatīvo režīmu aprēķina šādi. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātie pasākumi izmanto labi definētas un zināmas regulatīvās definīcijas un izriet no 

prudenciālajiem pasākumiem, kas noteikti Ceturtajā kapitāla prasību direktīvā. Tajos 

uzmanība koncentrēta uz apmēru, kādā tirgus risks un ar darījumu partnera risku, ko rada 

atvasinātie instrumenti, saistītie riski pakļauj banku riskiem, un tas salīdzināts ar saistībām, 

kuras atbilst kritērijiem, lai tās iekļautu minimālajā prasībā attiecībā uz pašu kapitālu un 

atbilstīgajām saistībām (MREL) (lai gan buferi, ko varētu izmantot iekšējai rekapitalizācijai 

un līdz ar to par maksātnespējīgu kļūstošas bankas zaudējumu absorbcijai, ir lielāki par to). 

 

Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Tirdzniecības darbības = (TSA + TSL + 

DA + DL)/2, kur: 
Ar tirdzniecību saistītajam riskam 

pakļautie darījumi = RM + RD + RCVA, 

kur: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Tirdzniecībai turēto vērtspapīru aktīvi 

(TSA) ir tādi aktīvi, izņemot atvasināto 

instrumentu aktīvus, kas ir daļa no 

portfeļa, kas tiek pārvaldīts kopā, un par 

kuriem ir pierādījumi par nesenu faktisku 

īstermiņa ienesīgumu; 

(a) tirgus riskam pakļauto darījumu 

apmērs (RM) ir kopējais riskam pakļauto 

darījumu apmērs, kas aprēķināts saskaņā 

ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 

3. punkta b) un c) apakšpunktu, pašu 

kapitāla prasības reizinot ar koeficientu 

12,5, lai iegūtu riskam pakļauto darījumu 

apmēru; 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmais rādītājs raksturo pakļautību tirgu riskiem tirdzniecības darbībās, kurš ņem vērā visus 

attiecīgos tirgus riskus (procentu likmi, ārvalstu valūtu, pamatkapitālu un preču risku) 

vislabākajā veidā, kādu regulatīvā kopiena ir spējusi piedāvāt 20 gadus pēc tirgus riska 

satvara izveides Bāzeles komitejā. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) Tirdzniecībai turēto vērtspapīru pasīvi 

(TSL) ir tādi pasīvi, izņemot atvasināto 

instrumentu pasīvus, kas ir iegādāti ar 

nodomu tos tuvākajā laikā atpirkt un kas 

ir daļa no portfeļa, kas tiek pārvaldīts 

kopā, un par kuriem ir pierādījumi par 

nesenu faktisku īstermiņa ienesīgumu; 

(b) riskam pakļauto darījumu apmērs 

attiecībā uz darījumu partnera risku 

saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem 

(RD) ir banku darbības portfelī norādītā 

riskam pakļauto darījumu kopējā apmēra 

attiecībā uz darījumu partnera risku 

saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem, 

kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 Trešās daļas II sadaļu, un 

tirdzniecības portfelī norādītā riskam 

pakļauto darījumu kopējā apmēra 

attiecībā uz darījumu partnera risku, kas 

aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta 

f) apakšpunktu, summa; 

Or. en 
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Pamatojums 

Otrais rādītājs mēra kredītrisku, kas izriet no riskam pakļautiem darījumiem ar darījumu 

partneri saistībā ar riskam pakļautiem darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem, kā tos 

mēra prudenciālajā satvarā. 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) Atvasināto instrumentu aktīvi (DA) ir 

atvasinātie instrumenti ar pozitīvām 

aizstāšanas vērtībām, kas nav noteikti kā 

risku ierobežošanas vai iegultie 

atvasinātie instrumenti; 

(c) riskam pakļauto darījumu apmērs 

kredīta vērtības korekcijām (RCVA) ir 

kopējais riskam pakļauto darījumu 

apmērs kredīta vērtības korekcijām 

attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, 

kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta 

d) apakšpunktu, pašu kapitāla prasības 

reizinot ar koeficientu 12,5, lai iegūtu 

riskam pakļauto darījumu apmēru; 

Or. en 

Pamatojums 

Trešais rādītājs mēra risku, kas saistīts ar kredītriska pasliktināšanos atvasinātajos 

instrumentos, kuru pirms nesenās finanšu krīzes kapitāla prasībās vispār nemērīja, bet kurš 

tika atzīts un kļuva par kapitāla prasību jaunu daļu Ceturtajā kapitāla prasību direktīvā. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Atvasināto instrumentu pasīvi (DL) ir 

atvasinātie instrumenti ar negatīvām 

aizstāšanas vērtībām, kas nav noteikti kā 

risku ierobežošanas instrumenti. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

sabiedrību un citu nefinanšu uzņēmumu 

aktīvus un pasīvus tirdzniecības darbību 

aprēķinā neietver. 

2. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 

sabiedrību un citu nefinanšu uzņēmumu 

aktīvus ar tirdzniecību saistīto riskam 

pakļauto darījumu aprēķinā neietver. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 

standartu projektu, lai izklāstītu metodi 

1. punktā minēto tirdzniecības darbību 

aprēķināšanai, ņemot vērā atšķirības 

piemērojamajos uzskaites režīmos. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā minētie rādītāji ir labi definēti prudenciālajā satvarā, deleģētie akti tiem nav 

nepieciešami. 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EBI izstrādā īstenošanas tehnisko 

standartu projektu, lai izklāstītu metodi 

Regulas 3. panta piemērošanas nolūkā 

parāda, ko iespējams iekšēji rekapitalizēt, 
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1. punktā minēto tirdzniecības darbību 

aprēķināšanai, ņemot vērā atšķirības 

piemērojamajos uzskaites režīmos. 

kopējo apmēru aprēķina kā iestādes pašu 

kapitāla saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 575/2013 un pārējo saistību, kas 

atbilst Direktīvas 2014/59/ES (Banku 

sanācijas un noregulējuma direktīva) 

45. pantā noteiktajiem atbilstīgo saistību 

minimuma prasības kritērijiem, summu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 EBI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko 

standartu projektu Komisijai [OP please 

introduce 1 month from no šīs regulas 

publicēšanas dienas.]. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 3. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija ir pilnvarota pieņemt pirmajā 

daļā minētos īstenošanas tehniskos 

standartus saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1093/2010 15. pantu. 
 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija ir pilnvarota ar deleģēto aktu 

starpniecību saskaņā ar 35. pantu veikt 

grozījumus šā panta 1. punkta a) līdz 

d) apakšpunktā minēto tirdzniecības 

darbību elementos, lai ņemtu vērā 

izmaiņas piemērojamajos uzskaites 

režīmos. 

4. Komisija ir pilnvarota ar deleģēto aktu 

starpniecību saskaņā ar 35. pantu veikt 

grozījumus šā panta 1. punkta a) līdz 

c) apakšpunktā minēto ar tirdzniecību 

saistīto riskam pakļauto darījumu 
elementos, lai ņemtu vērā izmaiņas 

piemērojamajos regulatīvajos režīmos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pārkāpuma rezultātā gūtās peļņas vai 

novērsto zaudējumu atdošana, ciktāl to var 

noteikt; 

(b) tās peļņas vai zaudējumu atdošana, kuri 

saskaņā ar kompetentā iestādes 

aprēķiniem tiktu attiecīgi gūti vai novērsti 

pārkāpuma rezultātā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) atsaukt vai apturēt atļauju; (d) atsaukt atļauju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) noteikt administratīvo finansiālo 

sankciju maksimālo summu, kas ir vismaz 

trīs reizes lielāka par pārkāpuma dēļ gūtās 

peļņas vai novērsto zaudējumu summu, ja 

to var aprēķināt; 

(g) noteikt administratīvās finansiālas 

sankcijas, kuru maksimālais apmērs ir 

divas reizes lielāks par pārkāpuma 

rezultātā gūto peļņu, ja šo peļņu var 

aprēķināt; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) privātpersonas gadījumā —

 maksimālās administratīvās finansiālās 

sankcijas vismaz 5 000 000 euro apmērā 

vai atbilstošu vērtību attiecīgās valsts 

valūtā dalībvalstī, kur euro nav oficiālā 

valūta šīs regulas spēkā stāšanās dienā; 

(h) privātpersonas gadījumā —

 administratīvās finansiālās sankcijas līdz 

5 000 000 euro apmērā vai atbilstošu 

vērtību attiecīgās valsts valūtā dalībvalstī, 

kurā euro nav oficiālā valūta šīs regulas 

spēkā stāšanās dienā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) attiecībā uz juridiskām personām 

maksimālās administratīvās finansiālās 

sankcijas vismaz 10 procentu apmērā no 

juridiskās personas kopējā gada 

apgrozījuma saskaņā ar jaunākajiem 

pieejamajiem pārskatiem, kurus 

apstiprinājusi vadības struktūra; ja 

juridiskā persona ir mātesuzņēmums vai 

mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam 

ir jāsagatavo konsolidētie finanšu 

(i) juridiskas personas gadījumā — 

administratīvās finansiālās sankcijas līdz 

10 procentu apmērā no uzņēmuma 

iepriekšējā gada kopējā tīrā apgrozījuma, 

tostarp bruto ienākumiem, ko veido 

saņemamie procenti un līdzīgi ienākumi, 

ienākumi no akcijām un citiem mainīgu 

vai fiksētu peļņu nesošiem vērtspapīriem 

un saņemamās komisijas maksas vai cita 

veida maksas, jo šādi posteņi ir minēti 
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pārskati saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, 

attiecīgais kopējas gada apgrozījums ir 

kopējais gada apgrozījums vai attiecīgais 

ienākumu veids saskaņā ar attiecīgo 

uzskaites režīmu atbilstīgi jaunākajiem 

pieejamajiem konsolidētajiem pārskatiem, 

kuru apstiprinājusi galvenā 

mātesuzņēmuma vadības struktūra. 

Regulas (ES) Nr. 575/2013 316. pantā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

28.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 28.a pants 

 ECB sankcijas 

 Panta 1. punktā minēta pārkāpuma 

gadījumā ECB kā kompetentā iestāde var 

piemērot administratīvas sankcijas, kas 

noteiktas Regulas (ES) Nr. 1024/2013 

18. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) personas, kas ir atbildīga par 

pārkāpumu, gūtās peļņas vai novērsto 

zaudējumu nozīmīgumu, ciktāl tos var 

noteikt; 

(d) par pārkāpumu atbildīgās personas 

gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu, kas 

noteikti saskaņā ar kompetentās iestādes 

aprēķiniem, nozīmīgumu, ciktāl tos var 

noteikt; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Komisija regulāri uzrauga šajā regulā 

paredzēto noteikumu ietekmi attiecībā uz 

1. pantā minēto mērķu sasniegšanu un uz 

Savienības finanšu sistēmas stabilitāti 

kopumā, ņemot vērā tirgus struktūras 

tendences, kā arī to struktūru attīstību un 

darbības, uz kurām attiecas šī regula, un 

sagatavo atbilstīgus priekšlikumus. 

Minētajā pārskatīšanā jo īpaši veltīs 

uzmanību 3. pantā minēto robežvērtību 

piemērošanai un 6. pantā paredzētā 

aizlieguma efektivitātei, 8. pantā minēto 

darbību jomai un 9. pantā izklāstīto 

parametru piemērotībai. Līdz 2020. gada 

1. janvārim un regulāri pēc tam Komisija, 

ņemot vērā kompetento iestāžu viedokļus, 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu, tostarp par iepriekšminētajiem 

jautājumiem, attiecīgā gadījumā 

pievienojot tiesību akta priekšlikumu. 

Komisija regulāri uzrauga šajā regulā 

paredzēto noteikumu ietekmi attiecībā uz 

1. pantā minēto mērķu sasniegšanu un uz 

Savienības finanšu sistēmas stabilitāti 

kopumā, ņemot vērā tirgus struktūras 

tendences, kā arī to struktūru attīstību un 

darbības, uz kurām attiecas šī regula, un 

sagatavo atbilstīgus priekšlikumus. 

Minētajā pārskatīšanā jo īpaši velta 

uzmanību 3. pantā minēto robežvērtību 

atbilstīgumam un piemērošanai, 6. pantā 

paredzētā aizlieguma, tostarp minētajā 

pantā paredzēto atbrīvojumu no 

aizlieguma, efektivitātei, 8. pantā minēto 

darbību piemērošanas jomai un 9. pantā 

izklāstīto parametru piemērotībai. Līdz 

2020. gada 1. janvārim un regulāri pēc tam 

Komisija, ņemot vērā kompetento iestāžu 

viedokļus, iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei ziņojumu, tostarp par 

iepriekšminētajiem jautājumiem, attiecīgā 

gadījumā pievienojot tiesību akta 

priekšlikumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 5. punkts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 

6. panta 6. punktu, 8. panta 3. punktu, 

10. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu, 

12. panta 2. punktu, 15. panta 2. punktu, 

5. A delegated act adopted pursuant to 

Articles 6(6), 8(3), 10(5), 11(3), 12(2), 

15(2)Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 

ar 6. panta 6. punktu, 8. panta 3. punktu, 
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16. panta otro daļu, 23. panta 4. punktu un 

27. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, 

ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu 

mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas 

nav izteikuši iebildumus vai ja pirms 

minētā termiņa beigām gan Eiropas 

Parlaments, gan Padome ir paziņojuši 

Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 

minēto termiņu pagarina par 2 mēnešiem. 

10. panta 5. punktu, 11. panta 3. punktu, 

12. panta 2. punktu, 15. panta 2. punktu, 

16. panta otro daļu, 23. panta 4. punktu un 

27. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, 

ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome trīs 

mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas 

nav izteikuši iebildumus vai ja pirms 

minētā termiņa beigām gan Eiropas 

Parlaments, gan Padome ir paziņojuši 

Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes 

minēto termiņu pagarina par trīs 

mēnešiem. 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

 

Eiropā nepietiek ieguldījumu. Salīdzinājumā ar situāciju pirms krīzes ieguldījumu trūkumu 

Savienībā var lēst EUR 400–700 miljardu apmērā gadā. Tā ir nopietna situācija tāpēc, ka tā 

apdraud ne tikai darbvietas un izaugsmi, bet arī finanšu stabilitāti. 

Modernizācijas un konkurētspējas trūkums, kā arī sarūkošā nodarbinātība apdraud publisko 

finanšu stabilitāti un aktīvu vērtību. Šāda kombinācija, ļoti iespējams, var izraisīt jaunu 

finanšu krīzi, taču šoreiz ar vājāku sākumpunktu, jo liela mūsu ekonomikas daļa vēl nav 

atguvusies no iepriekšējās finanšu krīzes. 

Bez privātiem ieguldījumiem aktīvu vērtība kritīsies un apdraudēs citādi finansiāli stabilu 

banku — kuras ievēro jaunas un daudz augstākas kapitāla prasības — spēju darboties. Visām 

modernajām finanšu krīzēm lielākā vai mazākā mērā bijusi raksturīga aktīvu vērtības 

samazināšanās, lielākajā daļā gadījumu saistībā ar nekustamā īpašuma privātu finansēšanu 

apvienojumā ar sarūkošu ekonomikas izaugsmi. Vājā izaugsme ir bijusi cieši saistīta ar 

sarūkošo konkurētspēju, kas savukārt izriet no jauno komercieguldījumu un ražošanas jaudas 

nepietiekamas finansēšanas. 

Tātad, ja bankas nespēj finansēt komercieguldījumus, nekustamā īpašuma privāta kreditēšana 

kļūst par sistēmisku risku. Tas ir jānovērš, lai Eiropā atkal būtu vērojama izaugsme. Tas ir 

jādara, dodot Eiropas bankām iespēju nodrošināt likviditāti visā Savienībā. Labi 

funkcionējošai kapitāla tirgu savienībai ir nepieciešams, lai tiktu atvērti izaugsmes un jaunu 

darbvietu finansēšanas kanāli un lai ieguldījumus jaunajās nozarēs un uzņēmumos varētu 

nodrošināt visā Savienībā neatkarīgi no dalībvalstu problēmām publisko finanšu jomā. 

Produktīvām idejām un uzņēmumu attīstībai būtu jāspēj piesaistīt komercieguldījumus, t. i., 

finansējumu. 

Referents uzskata, ka tas ir lielākais izaicinājums Eiropas finanšu nozarei un ka turpmākajos 

tiesību aktos vienotā finanšu tirgus jomā tas ir jāņem vērā kā viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem. 

Bankām tagad jābūt spējīgām ievērot jaunās kapitāla un noregulējamības prasības, un 

vienlaikus jānodrošina tām iespēja sniegt kapitālu un finansējumu ar vērtspapīru tirgu 

palīdzību, piemēram, izmantojot vērtspapīrošanu un pārvietojot riskus no tradicionālās banku 

veiktās aizdošanas uz tirgū balstītu finansēšanu. Tas nozīmē, ka vajadzētu atļaut bankām 

piegādāt likviditāti vienotajā tirgū aizdošanai un ieguldījumu finansēšanai, sniedzot tirgus 

uzturēšanas pakalpojumus vērtspapīru tirgum. 

Universālās bankas ir sistēmiski nozīmīgas, jo tās, darbojoties pāri robežām, ir pietiekami 

lielas, lai piesaistītu starptautisko kapitālu un mobilizētu finanšu resursus visā Eiropā. Tās 

pārveido kapitālu likviditātē neatkarīgi no tā, kurā Savienības daļā tās darbojas, ar nolūku 

finansēt ieguldījumus, kas vienlaikus izplata to riskus. 

Specializētajām bankām būs svarīga nozīme, lai to darītu iespējamu, bet tās nebūs 

pietiekamas. Palielinātā atkarība no tām pastiprinās stabilitāti finanšu nozarē, un paļaušanās 

tikai uz tām pakļautu riskam būtisku likviditāti. 

Specializētās bankas, pirmām kārtām, ir vairāk pakļautas sistēmiskiem satricinājumiem un 

sarūkošai aktīvu vērtībai nekā diversificētas bankas. Kā ECB pēc nesenās krīzes atzīmē savā 

pārskatā „ES banku darbības struktūras” (2010. gada septembris): „Neraugoties uz to, ka gan 
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diversificētās, gan specializētās bankas (it īpaši bankas, kas nodarbojas tikai ar 

ieguldījumiem) krīzes laikā pieredzēja tīro ienākumu samazināšanos un pat zaudējumus, 

norakstīšanu un rekapitalizāciju, diversificētās iestādes izrādījās daudz noturīgākas, jo to 

zaudējumi dažos segmentos tika kompensēti ar alternatīviem ienākumu avotiem.” 

Nesenās finanšu krīzes, tostarp pašreizējo krīzi, izraisīja dažādi faktori, piemēram, privāto 

banku pakalpojumu sniegšana nekustamā īpašuma jomā, diversifikācijas trūkums, atkarība no 

īstermiņa finansējuma un pakļautība komerciālajam nekustamajam īpašumam, kura vērtība 

kritās. Diversificētajām bankām bija labākas risku sadalīšanas iespējas nekā specializētajām 

bankām. Jo vairāk atbalsta punktu, jo lielāka noturība pret krīzi. 

Otrkārt, Eiropas banku modelis ir attīstījies gadsimtiem ilgi. Tas attīstījās Eiropas finanšu 

tirgu, Eiropas uzņēmējdarbības struktūras ar augstu MVU īpatsvaru, publisko pensiju shēmu 

un aizdevējiem un noguldītājiem drošību sniedzošu regulētu un uzraudzītu banku ietvaros. Arī 

ASV sistēma ir attīstījusies vairāk nekā simtiem gadu un ir pielāgojusies dažādajiem ASV 

ekonomikas nosacījumiem. Mazāka paļaušanās uz universālām bankām nenozīmēs jaunu 

finansēšanas kanālu ātrāku parādīšanos, bet gan drīzāk jaunu iestāžu un aizdošanas lēnu 

attīstību un līdz ar to ieguldījumu samazināšanos. 

Treškārt, situāciju ir mainījuši jauni finanšu tiesību akti Eiropas Savienībā. Kopš nesenās 

krīzes mēs esam ieviesuši jaunus noteikumus, kas 2014. gada finanšu tirgus padara daudz 

savādākus nekā tie bija 2009. gadā. ETIR (Eiropas tirgus infrastruktūras regula), FITD2 (Otrā 

finanšu instrumentu tirgus direktīva), KPD4 (Ceturtā kapitāla prasību direktīva), NGSD 

(Noguldījumu garantiju sistēmu direktīva) un BSND (Banku sanācijas un noregulējuma 

direktīva), VUM (Vienotais uzraudzības mehānisms), VNM (vienotais noregulējuma 

mehānisms), kā arī EBI (Eiropas Banku iestāde). Abreviatūru ir daudz, bet tās simbolizē 

pilnīgi atšķirīgu finanšu tirgu uzbūvi. Reāli noteikumi, uzraudzība un tirgus atbildība. 

Aizdošanai un finansēšanai nepieciešams vairāk pamatkapitāla, vairāk iekšēji 

rekapitalizējama kapitāla, stingrāki riska kritēriji un efektīvāka uzraudzība, kā arī 

prudenciālāka banku kontrole no ieguldītāju puses. Var teikt, ka — uz labu vai ļaunu — ir 

kļuvis grūtāk aizņemties naudu, jo ir grūtāk to aizdot. Lielāka drošība un stabilitāte sniedz 

ilgtermiņa izaugsmes iespējas, taču mazāk finansējuma īstermiņā. Šī problēma un ieguldījumu 

trūkuma radītie jaunie sistēmiskie riski ir jānovērš ar jauniem regulatīviem pasākumiem. 

Palielinātai stabilitātei būtu jāļauj palielināt finansējumu Eiropas ekonomikai saistībā ar 

jaunajiem noteikumiem un uzraudzību, ko mēs esam ieguvuši. Attīstība, aizvien lielākai daļai 

finanšu starpniecības notiekot ārpus jaunajiem noteikumiem par kapitālu, noregulējamību un 

uzraudzību, skaidri nozīmētu sistēmiskā riska palielināšanos iestādēs, kuras ir tikpat 

sistēmiski nozīmīgas kā bankas. 

Sistēmiskos riskus nosaka savstarpējā atkarība un riska darījumi, nevis diversificēts banku 

darbības modelis vai īpašs iestādes lielums. Uz to norāda nesenais stresa tests, kā arī no krīzes 

gūtā pieredze. To izraisīja ne tikai tirdzniecība. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pabeigt Vienoto noteikumu kopumu, risinot sistēmiskā riska 

problēmu, kam mēs joprojām, neraugoties uz jaunajiem tiesību aktiem, esam pakļauti. 

Referents atzinīgi vērtē šo pieeju, bet uzskata, ka tai jābūt uz risku balstītai pieejai, ka tā 

nedrīkst novest pie tā, ka aizvien vairāk darījumu un finansēšanas darbību notiek ārpus 

regulētajām un uzraudzītajām finanšu nozares daļām. Tā ir jāīsteno tā, lai tiktu izmantoti 

nesen pieņemtie tiesību akti, kas ir mainījuši situāciju, lai tiktu izmantotas iegūtās stabilitātes 

sniegtās priekšrocības nolūkā ļaut radīt nepieciešamo likviditāti un izveidot kapitāla tirgus, un 
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lai tiktu radīta saikne ar īstenotajiem tiesību aktiem. 

Sistēmiskie riski, kam mēs esam pakļauti universālās bankās, jānovērš ar pieeju, kas balstās 

uz risku, nevis uzskatot vienu uzņēmējdarbības struktūru par sistēmisku risku, kad tas tā nav, 

un pieņemot, ka tirdzniecība ir sistēmiski riskantāka nekā aizdošana, kas arī tā nebūt nav. 

Vienlaikus mums jānodrošina, ka nepalielinās mūsu pakļautība sistēmiskiem riskiem, ko rada 

specializēto banku savstarpējā atkarība, kuras arī ir svarīga banku sistēmas daļa. 

Ja sistēmiski riski rodas saistībā ar universālām bankām, kas nav ņemtas vērā Ceturtajā 

kapitāla prasību direktīvā, jo tie izriet no tirdzniecības un privātiem klientiem sniegto 

pakalpojumu asimetriskas uzbūves, radot risku noguldītājiem parāk lielu vai pārāk riskantu 

tirdzniecības darbību dēļ, šie riski ir jānovērš ne tāpēc, ka tā ir tirdzniecība, bet būtiskā riska 

dēļ, taču ar mērķi risināt noregulējamības trūkumu. Pirmām kārtām mums jānodrošina, ka 

zaudējumi nav jāsedz nodokļu maksātājiem. 

Ir dabiski, ka šiem tiesību aktiem jābūt saistītam ar Banku sanācijas un noregulējuma 

direktīvu, lai panāktu atbilstību iepriekšējiem tiesību aktiem un lai nebūtu pārklāšanās vai 

liekas sarežģītības. 

Banku sanācijas un noregulējuma direktīvā noteiktā kompetento iestāžu atbildība novērtēt un 

pieņemt lēmumu par noregulējamību, protams, ir ir sasitīta ar lēmumu par to tirdzniecības 

darbību nodalīšanu, kuras apdraud noguldītāju kapitālu. Viens instruments var būt nodalīšana, 

citi — kapitāla palielināšana vai riska darbību samazināšana, kā to paredz Banku sanācijas un 

noregulējuma direktīva. 

Riska kritērijus saistot ar bankas noregulējamību, ir dabiski analizēt risku salīdzinājumā ar 

kapitālu, ko iespējams iekšēji kapitalizēt, tādējādi uzmanību koncentrējot uz riskiem saistībā 

ar iekšējo rekapitalizāciju un Banku sanācijas un noregulējuma direktīvas pamatnoteikuma — 

ka valdībām un nodokļu maksātājiem nevajadzētu glābt akcionārus un ieguldītājus — 

ievērošanu. Kapitāla, ko iespējams iekšēji rekapitalizēt, apmērs ir izšķiroši svarīgs parametrs 

ar tirdzniecību saistīto risku novērtēšanā. Noregulējamībai jābūt Eiropas banku darbības un 

Vienotā noteikuma kopuma pamatā, izšķirošai novērtējumos, ko veic attiecībā uz nodalīšanu, 

kapitāla palielināšanu un pakļautības riskam samazināšanu. 

Referents vēlas uzsvērt — lai atbalstītu Banku sanācijas un noregulējuma direktīvas un 

prasības, lai neviens akcionārs un ieguldītājs nedzīvot ar cerību vai paļāvību, ka gan jau kāds 

cits izglābs banku, ievērošanu un ticamību, universāla banka sniedz ļoti ticamas izredzes. 

Bankām, kas ir atkarīgas tikai no noguldītāju kapitāla, noguldītāji iekšēji jārekapitalizē daudz 

agrāk nekā universālās bankas, tādējādi radot draudus, ka var rasties sistēmiskā riska 

problēma vai politiska problēma, kas traucēs plānoto iekšējo rekapitalizāciju. 

Ir svarīgi norādīt, ka nav nekā, kas mums teiktu, ka tirdzniecība ir daudz riskantāka nekā 

aizdošana, drīzāk gan tieši pretēji. Tirdzniecība ir veids, kā aktīvus uzturēt likvīdus, kā 

kapitālu pārveidot kredītā un kā pārdalīt aizdošanas riskus. Tirdzniecība ar segtām 

obligācijām vai opcijām pārredzamos tirgos bieži vien ir drošāka nekā aizdošana tirdzniecības 

galerijām vai biroju centriem. Tirdzniecība var būt nepieciešams risku sadales un mazināšanas 

veids, kas nozīmē to, ka samazinās risks noguldījumiem un stabilitātei. 

Izmantojot uz risku balstītu pieeju, nodarbojoties ar sistēmisko risku problēmu, nevis 

struktūrām vai darbībām, vai nu tās būtu aizdošana, vai tirdzniecība, mēs varam panākt pat 

stabilāku finanšu sistēmu un likt pamatu dinamiskai kapitāla tirgu savienībai, nodrošinot 

Eiropu ar likviditāti, kas nepieciešama ieguldījumiem un izaugsmei, kas savukārt ir vēl viens 
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priekšnosacījums finanšu stabilitātei. Šī stabilitāte ir viens no mūsu svarīgākajiem 

izaicinājumiem, lai Eiropas Savienība atkal kļūtu par augošu un konkurētspējīgu pasaules 

reģionu ar darbvietām un labklājību. 


