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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(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, ar kuru groza 
Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido 
īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai 
palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas
(COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – 2020/0151(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0282),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0207(2020)),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Covid-19 krīze var palielināt 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
(INRD) skaitu un palielina vajadzību tos 
pārdot tirgū. Turklāt krīzes apstākļos ir 
svarīgi, lai tiktu novērsti riski finanšu 
sistēmas sistēmiskajās daļās un lai 
aizdevēji nostiprinātu savu kapitāla 
pozīciju. Sintētiskā vērtspapīrošana ir 
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viens no veidiem, kā to panākt, tomēr 
bankām vienlaikus būtu jācenšas uzlabot 
savu kapitāla pozīciju, piesaistot jaunu 
pašu kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Īpašam nolūkam dibinātas 
sabiedrības, kas veic vērtspapīrošanu 
(SSPE), būtu jāveido tikai trešās valstīs, 
kuras Eiropas Savienība nav iekļāvusi 
sarakstos kā augsta riska trešās valstis, 
kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
novēršanas režīmā ir stratēģiskas 
nepilnības, vai kā valstis, kas nodokļu 
nolūkos nesadarbojas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

vērtspapīrošanas veids. Tāpēc kredītu 
piešķiršanas standartu pārbaude ir jāgroza, 
lai ieguldītājs varētu veikt INRD kvalitātes 
un darbības rezultātu uzticamības pārbaudi 
nolūkā pieņemt saprātīgu, uz informāciju 
balstītu lēmumu par ieguldījumiem, 
vienlaikus nodrošinot, ka nenotiek 
atbrīvojuma ļaunprātīga izmantošana. 
Ņemot vērā, ka saistībā ar INRD 
vērtspapīrošanu rodas īpaši regulējuma 
arbitrāžas riski, tiek ieviests paziņošanas 
process kompetentajām iestādēm un 
pastiprināta uzraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ir svarīgi, lai iniciatora intereses 
būtu saskaņotas ar ieguldītāja interesēm, 
jo īpaši attiecībā uz vajadzību pienācīgi 
apkalpot aizdevumus. Šo interešu 
saskaņošanai var izmantot riska 
paturēšanas likmi, kas pašlaik ir noteikta 
vismaz 5 % apmērā, ņemot vērā, ka tā ir 
plaši izplatīta tirgus prakse un ka ir 
ieguldītāji, kas pieprasa riska paturēšanas 
likmi 20 % apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Atbilstība VPS satvaram var 
nozīmēt, bet ne vienmēr nozīmē, ka 
darījums ietver būtisku riska pārvešanu. 
Tāpēc VPS sintētiskās vērtspapīrošanas 
produkti ne vienmēr atbilst būtiskas riska 
pārvešanas nosacījumiem un attiecīgajām 
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iestādēm abi šie jautājumi būtu jāvērtē 
atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) EBI brīdina, ka īpaša VPS satvara 
ieviešana attiecībā uz bilances sintētisko 
vērtspapīrošanu (BSSS) ir pienācīgi 
jāpapildina ar uzraudzību, lai izvairītos 
no negatīvām sekām. Konkrēti, ESRK 
būtu jāuzrauga ar sintētisko 
vērtspapīrošanu saistītie 
makroprudenciālie riski un jānovērtē, vai 
pietiekamā mērā ir novērsti riski finanšu 
sistēmas sistēmiskajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

24) "ienākumus nenesošu riska 
darījumu (INRD) vērtspapīrošana" ir 
vērtspapīrošana, kas nodrošināta ar tādu 
ienākumus nenesošu riska darījumu 
portfeli, kuri atbilst Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 47.a panta 3. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem un kuru 
vērtība ir vismaz 90 % no portfeļa neto 
vērtības iniciēšanas brīdī un jebkurā 
vēlākā dienā, kad riska darījumus 
pievieno pamatā esošajam portfelim vai 
no tā izņem;

Or. en



PR\1214647LV.docx 9/19 PE658.798v01-00

LV

Grozījums Nr. 8

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

Spēkā esošais teksts Grozījums

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

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

"a) attiecīgā trešā valsts ir iekļauta 
sarakstā kā augsta riska trešā valsts, kuras 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 
un teroristu finansēšanas novēršanas 
režīmā ir stratēģiskas nepilnības saskaņā 
ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu;
aa) attiecīgā trešā valsts ir iekļauta ES 
sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu 
nolūkos nesadarbojas;"

Or. en

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

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2017/2402
6. pants – 3.a punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot 5 % paturēšanas likmi, 
pienācīgi ņem vērā maksas vai citus 
strukturālus elementus, ko praksē varētu 
izmantot, lai samazinātu faktisko būtisko 
neto ekonomisko līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a) Iekļauj šādu 9.a pantu:
"9.a pants
Paziņojums par INRD vērtspapīrošanu
1. Papildus vispārīgajiem 
pienākumiem, kas izriet no 7. panta 
1. punkta, iniciatori un sponsori kopīgi 
atbild par kompetento iestāžu 
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informēšanu par INRD vērtspapīrošanas 
darījumu emisiju, tostarp par to, kā tiek 
izpildītas 6. un 9. panta prasības."

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE658.798v01-00 12/19 PR\1214647LV.docx

LV

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kredītaizsardzības maksājuma summu 
aprēķina, pamatojoties uz to individuālo 
pamatā esošo riska darījumu, attiecībā uz 
kuru ir iestājies kredītnotikums.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja tiek sniegta cita kredītaizsardzība 
saskaņā ar šā panta 7. punkta 
c) apakšpunktu, iniciators izmanto augstas 
kvalitātes nodrošinājumu, kas ir kāds no 

9. Ja tiek sniegta cita kredītaizsardzība 
saskaņā ar šā panta 7. punkta 
c) apakšpunktu, iniciators un ieguldītājs 
izmanto augstas kvalitātes nodrošinājumu, 
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turpmāk minētajiem: kas ir kāds no turpmāk minētajiem:

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

i) šiem parāda vērtspapīriem 
atlikušais maksimālais termiņš ir trīs 
mēneši, kas ir ne vēlāk kā nākamā 
maksājuma datums;

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ar šo svītrojumu mēs cenšamies izvairīties no tā, ka bankām pēc kredītkvalitātes 
samazinājuma no 2. pakāpes uz 3. pakāpi nodrošinājums ir jāpārved trešai personai, vēl 
vairāk pasliktinot savu kapitāla pozīciju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa– 10. punkts– ievaddaļa
Regula (ES) Nr. 2017/2402
30. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) regulas 30. panta 2. punktam 
pievieno šādu d) apakšpunktu:

10) regulas 30. panta 2. punktam 
pievieno šādu -d) un d) apakšpunktu:

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (ES) Nr. 2017/2402
30. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"-d) konkrēti attiecībā uz INRD 
vērtspapīrošanu — procesus un 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka netiek 
pieļauti regulējuma arbitrāžas gadījumi 
vai atbrīvojuma ļaunprātīga izmantošana, 
lai izpildītu 9. panta 1. punktā noteikto 
prasību;"

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/2402
30. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10 a) regulas 30. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
"3.a Kompetentās iestādes nodrošina, 
ka SSPE tiek apliktas ar uzņēmumu 
ienākuma nodokli un kapitāla pieauguma 
nodokli un ka tās netiek ļaunprātīgi 
izmantotas, lai novirzītu līdzekļus uz 
jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos 
nesadarbojas.;"

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10b) regulas 31. pantam pievieno šādu 
punktu:
"2.a Neskarot 2. punktu un 44. pantā 
minēto ziņojumu, ESRK ciešā sadarbībā 
ar EVTI, EBI un EAAPI publicē 
ziņojumu, kurā analizē ietekmi uz finanšu 
stabilitāti un konkrētus sistēmiskus riskus 
finanšu stabilitātei, ko rada ar šo regulu 
ieviestās VPS bilances vērtspapīrošanas 
prasības.
Ziņojumu publicē līdz 2022. gada 
1. jūlijam, un tajā ņem vērā bilances 
vērtspapīrošanas īpatnības, proti, tās 
parasti individualizēto un privāto raksturu 
finanšu tirgos, un novērtē, vai pašreizējais 
regulējums tiešām veicina pareizu riska 
diversifikāciju finanšu sistēmā un reālās 
ekonomikas labāku finansēšanu. ESRK 
izmanto dažādus attiecīgu tirgus datu 
avotus un jo īpaši šādus:
a) datus, ko kompetentās iestādes 
savākušas saskaņā ar 7. panta 1. punktu;
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b)  tās pārskatīšanas rezultātus, ko 
kompetentās iestādes veikušas saskaņā ar 
30. panta 2. punktu;
c) datus, kas glabājas 
vērtspapīrošanas repozitorijos saskaņā ar 
10. pantu.
Ja tiek konstatēti būtiski riski, ESRK 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 
16. pantu izsaka brīdinājumus Komisijai, 
EUI un dalībvalstīm un vajadzības 
gadījumā sniedz ieteikumus par 
koriģējošām darbībām, lai reaģētu uz 
šiem riskiem, tostarp par to, vai ir 
lietderīgi grozīt riska paturēšanas likmes 
vai veikt citus makroprudenciālus 
pasākumus. Komisija, EUI un dalībvalstis 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 
17. pantu paziņo ESRK, Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
pasākumiem, kas veikti, atbildot uz 
ieteikumu, un bezdarbības gadījumā trīs 
mēnešos no ieteikuma nosūtīšanas 
adresātiem sniedz atbilstošu 
pamatojumu."

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 2017/2402
46. pants – ha un hb punkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13 a) regulas 46. pantam pievieno šādu 
ha) un hb) punktu:
"ha) turpmākas standartizācijas un 
informācijas sniegšanas prasību iespējas, 
proti, izmantojot veidnes, VPS 
apzīmējuma izmantošanas iespējas gan 
tradicionālajā, gan bilances 
vērtspapīrošanā, tostarp attiecībā uz 
individualizētu privātu vērtspapīrošanu, ja 
nav jāsagatavo prospekts saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Regulu (ES) 2017/1129*; 
hb) to, kā ilgtspējību var integrēt VPS 
satvarā, tostarp izmantojot " zaļās 
vērtspapīrošanas" produktus, un vai šādi 
produkti varētu pretendēt uz preferenciālu 
riska svēršanu;"
__________________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 
14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, 
publiski piedāvājot vērtspapīrus vai 
atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un 
ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK 
(OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.). 

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referents saskata loģiku Komisijas priekšlikumā pielāgot vērtspapīrošanas regulējumu, lai tajā 
paredzētu bilances sintētisko vērtspapīrošanu un ienākumus nenesošu riska darījumu (INRD) 
vērtspapīrošanu, pamatojoties uz Eiropas Banku iestādes veikto tehnisko darbu. Komisija cer, 
ka šai reformai varētu būt nozīme reālās ekonomikas finansēšanas nosacījumu uzlabošanā 
Covid-19 pandēmijai sekojošās ekonomikas krīzes laikā. INRD potenciālais pieaugums banku 
bilancēs varētu kavēt banku kreditēšanas darbību, un vērtspapīrošana varētu palīdzēt to labot. 
VPS apzīmējuma piešķiršana bilances vērtspapīrošanai varētu arī palīdzēt bankām diversificēt 
riskus un pozitīvi ietekmēt vienkāršību, pārredzamību un standartizāciju bilances sintētiskās 
vērtspapīrošanas tirgū. Turklāt krīzes apstākļos ir svarīgi, lai tiktu novērsti riski finanšu 
sistēmas sistēmiskajās daļās un lai aizdevēji nostiprinātu savu kapitāla pozīciju. Lai 
nodrošinātu, ka risku pārvešana tiešām mazina sistēmisku risku, ir vajadzīga tirgus 
pārredzamība un modra uzraudzība. Piekrītot, ka sintētiskā vērtspapīrošana ir viena no banku 
iespējām, referents uzskata, ka bankām nevajadzētu atteikties no iespējas uzlabot savu kapitāla 
pozīciju, piesaistot jaunu pašu kapitālu.

Par INRD vērtspapīrošanu
Referents ierosina pielāgot ienākumus nenesošu riska darījumu definīciju, lai noteiktu, ka 
jāuztur portfelis, kurā pēc iniciēšanas ir vairāk nekā 90 % ienākumus nenesošu riska darījumu. 
Lai gan riska paturēšanas attiecināšana uz parādus apkalpojošo sabiedrību INRD 
vērtspapīrošanas gadījumā ir saprātīga, referents uzskata, ka sintētiskās vērtspapīrošanas 
gadījumā, kad iniciators uztur INRD savā bilancē, riski būtu jāpatur iniciatoram. Citos 
gadījumos būtu pienācīgi jāņem vērā maksu struktūras vai citi strukturāli elementi, kas varētu 
mazināt efektīvu riska paturēšanu, lai izvairītos no riska paturēšanas prasības kompensācijas. 

Referents turklāt uzskata, ka jebkurš atbrīvojums no kredītu piešķiršanas kritēriju piemērošanas 
INRD vērtspapīrošanai, kā ierosinājusi Komisija, būtu jāierobežo, lai mazinātu ļaunprātīgas 
izmantošanas iespējas. Ir svarīgi saglabāt visus regulatīvos centienus, lai nodrošinātu, ka tiek 
minimizēti stimuli jebkurai "iniciēt, lai izplatītu" rīcībai. Tāpēc referents ierosina ieviest 
paziņošanas procesu kompetentajām iestādēm, lai iniciatoriem būtu vai nu jāapliecina kredīta 
piešķiršanas kritēriju izpilde, vai jāpierāda, ka šīs prasības nav iespējams izpildīt. Šis process 
ļautu kompetentajām iestādēm nodrošināt labāku INRD tirgus uzraudzību, ko stiprina arī 
30. panta grozījums. 

Par VPS apzīmējumu bilances vērtspapīrošanā
Referents uzskata, ka sintētiskās vērtspapīrošanas produktam ar VPS apzīmējumu tiešām būtu 
jābūt vienkāršam, pārredzamam un standartizētam. Tāpēc referents ir centies mazināt VPS 
sintētisko produktu potenciālo sarežģītību, tostarp nepieļaujot nesecīgu amortizāciju un 
ierobežojot iniciatoru iespēju priekšlaicīgi izbeigt darījumus, izmantojot atsaukumu noteiktā 
laikā. Referents ir arī centies izmantot gaidāmo vērtspapīrošanas regulas pārskatīšanu, lai 
meklētu veidus, kā panākt lielāku pārredzamību sintētiskajos vērtspapīrošanas darījumos, kas 
bieži ir individualizēti. 

Referents turklāt ir centies novērst problēmas, kas rodas bankām, ja tām pēc kredītreitinga 
samazinājuma no 2. pakāpes uz 3. pakāpi sintētisko darījumu nodrošinājums ir jāpārved trešai 
personai, vēl vairāk pasliktinot savu stāvokli. Tāpēc referents ierosina neuzlikt bankām par 
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pienākumu kredītreitinga samazinājuma gadījumā pārvest nodrošinājumu.

Par makroprudenciālo uzraudzību
Referents ir nobažījies par ietekmi uz finanšu stabilitāti un konkrētiem sistēmiskiem riskiem, 
ko radītu VPS bilances vērtspapīrošanas prasību ieviešana, ņemot vērā tās parasti 
individualizēto un privāto raksturu finanšu tirgos. Lai gan VPS apzīmējuma ieviešana varētu 
pozitīvi ietekmēt tirgus apstākļus, referents uzskata, ka būtu lietderīgi, ja ESRK novērtētu, vai 
spēkā esošais regulējums tiešām veicina pareizu riska diversifikāciju finanšu sistēmā un vai tiek 
garantēta finanšu stabilitāte. Novērtējums būtu jāveic, kamēr tas joprojām var ietekmēt gaidāmo 
regulas pārskatīšanas procesu. 

Par prasībām attiecībā uz SSPE
Kopš vērtspapīrošanas regulējuma pieņemšanas Eiropas Savienība ir ieviesusi sarakstā 
iekļaušanas procesus attiecībā uz jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, un augsta 
riska trešām valstīm, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības. Tāpēc referents uzskata, ka ir svarīgi grozīt 
4. pantu, kas šajā ziņā ir novecojis. Turklāt referents vēlas, lai kompetentajām iestādēm tiktu 
piešķirtas pilnvaras nodrošināt, ka SSPE tiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli un 
kapitāla pieauguma nodokli un ka tās netiek ļaunprātīgi izmantotas, lai novirzītu līdzekļus uz 
jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas. 

Par ilgtspējīgiem vērtspapīrošanas produktiem
Referents uzskata, ka finanšu tirgiem būtu jāveicina pāreja uz ilgtspējīgu sabiedrību. Šajā ziņā 
nozīme var būt arī vērtspapīrošanas produktiem. Tāpēc referents ierosina lūgt Komisiju 
vērtspapīrošanas regulējuma pārskatīšanas kontekstā apsvērt iespēju stimulēt ilgtspējīgus 
vērtspapīrošanas produktus.


