
PR\1214993LV.docx PE658.799v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2020/0156(COD)

5.10.2020

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai 
atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Othmar Karas



PE658.799v01-00 2/19 PR\1214993LV.docx

LV

PR_COD_1amCom

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.



PR\1214993LV.docx 3/19 PE658.799v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ............................5

PASKAIDROJUMS .................................................................................................................18



PE658.799v01-00 4/19 PR\1214993LV.docx

LV



PR\1214993LV.docx 5/19 PE658.799v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu 
ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju
(COM(2020)0283 – C9-0208(2020) – 2020/0156(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0283),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0208(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
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Kredītiestādēm un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām (“iestādes”) būs 
nozīmīga loma atveseļošanas veicināšanā. 
Tajā pašā laikā tās, visticamāk, ietekmēs 
ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. 
Kompetentās iestādes ir nodrošinājušas 
iestādēm pagaidu kapitālu, likviditāti un 
darbības atvieglojumus, lai parūpētos par 
to, ka iestādes var turpināt pildīt savu 

(2) Kredītiestādēm un ieguldījumu 
brokeru sabiedrībām ("iestādes") būs 
nozīmīga loma atveseļošanas veicināšanā. 
Tajā pašā laikā tās, visticamāk, ietekmēs 
ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. 
Kompetentās iestādes ir nodrošinājušas 
iestādēm pagaidu kapitālu, likviditāti un 
darbības atvieglojumus, lai parūpētos par 
to, ka iestādes var turpināt pildīt savu 
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uzdevumu finansēt reālo ekonomiku 
sarežģītākā vidē.

uzdevumu finansēt reālo ekonomiku 
sarežģītākā vidē. Atbilstīgi šim mērķim 
Eiropas Parlaments un Padome, reaģējot 
uz Covid-19 pandēmiju, ir ātri pieņēmuši 
konkrētus un mērķtiecīgus grozījumus 
Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Regulā (ES) 
2019/876.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) 2017. gada 7. decembrī publicētajos 
"Bāzele III" regulējuma galīgajos 
elementos vērtspapīrošanas riska darījumu 
gadījumā minimālā kredītreitinga prasība ir 
noteikta tikai ierobežotam aizsardzības 
devēju kopumam, proti, struktūrām, kas 
nav suverēnas struktūras, publiskā sektora 
struktūras, iestādes vai citas prudenciāli 
regulētas finanšu iestādes. Tādēļ ir jāgroza 
Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. panta 
3. punkts, lai to saskaņotu ar "Bāzele III" 
regulējumu nolūkā uzlabot valstu publisko 
garantiju shēmu efektivitāti, palīdzot 
iestādēm īstenot stratēģijas ienākumus 
nenesošu riska darījumu (INRD) 
vērtspapīrošanai pēc Covid-19 pandēmijas. 
Lai nodrošinātu atbilstību "Bāzele III" 
regulējumam, neregulētam nefondētās 
kredītaizsardzības devējam sākumā 
nepieciešama kredītkvalitātes 2. pakāpe 
un pēc tam — kredītkvalitātes 3. pakāpe.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pašreizējais Savienības 
prudenciālais regulējums attiecībā uz 
vērtspapīrošanu ir izstrādāts, pamatojoties 
uz tipisko vērtspapīrošanas darījumu 
izplatītākajām iezīmēm, t. i., ienākumus 
nesošiem aizdevumiem. Eiropas Banku 
iestāde (EBI) 2019. gada 23. oktobra 
atzinumā par ienākumus nenesošu riska 
darījumu vērtspapīrošanas regulējumu16 
norādīja, ka pašreizējais vērtspapīrošanas 
prudenciālais regulējums, kas izklāstīts 
Regulā (ES) Nr. 575/2013, ja to piemēro 
INRD vērtspapīrošanai, rada nesamērīgas 
kapitāla prasības, jo uz iekšējiem 
reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja 
(SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas 
standartizētā pieeja (SEC-SA) neatbilst 
INRD konkrētajiem riska faktoriem. Tāpēc 
attiecībā uz INRD vērtspapīrošanu būtu 
jāievieš īpašs režīms.

(6) Pašreizējais Savienības 
prudenciālais regulējums attiecībā uz 
vērtspapīrošanu ir izstrādāts, pamatojoties 
uz tipisko vērtspapīrošanas darījumu 
izplatītākajām iezīmēm, t. i., ienākumus 
nesošiem aizdevumiem. Eiropas Banku 
iestāde (EBI) 2019. gada 23. oktobra 
atzinumā par ienākumus nenesošu riska 
darījumu vērtspapīrošanas regulējumu16 
norādīja, ka pašreizējais vērtspapīrošanas 
prudenciālais regulējums, kas izklāstīts 
Regulā (ES) Nr. 575/2013, ja to piemēro 
INRD vērtspapīrošanai, rada nesamērīgas 
kapitāla prasības, jo uz iekšējiem 
reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja 
(SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas 
standartizētā pieeja (SEC-SA) neatbilst 
INRD konkrētajiem riska faktoriem. Tāpēc 
attiecībā uz INRD vērtspapīrošanu būtu 
jāievieš īpašs režīms, kura pamatā būtu 
EBI secinājumi un kurā pienācīgi būtu 
ņemtas vērā Eiropas INRD 
vērtspapīrošanas tirgus un INRD tirgus 
īpatnības, kā arī izmaiņas starptautiskajos 
standartos attiecībā uz INRD 
vērtspapīrošanas riska darījumiem. Lai 
nodrošinātu attiecīgā Bāzeles standarta 
pienācīgu izvērtēšanu pēc tā publicēšanas, 
būtu jāparedz pilnvaras Komisijai 
pārskatīt prudenciālo režīmu INRD 
vērtspapīrošanai.

__________________ __________________
16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

16 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-
data/npls

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Tā kā Covid-19 pandēmijas 
ietekmē INRD tirgus, visticamāk, 
palielināsies un būtiski mainīsies, tiek 
uzskatīts, ka ir lietderīgi turpināt stingri 
uzraudzīt INRD vērtspapīrošanas tirgus 
un pārskatīt regulējumu, ņemot vērā 
potenciāli lielāku datu kopu. Tādēļ 
519.aa pantā EBI tiek piešķirtas pilnvaras 
uzraudzīt INRD vērtspapīrošanas tirgu un 
iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Komisijai par nepieciešamību pārskatīt 
regulatīvo kapitāla režīmu INRD 
vērtspapīrošanai, ņemot vērā situāciju 
INRD vērtspapīrošanas tirgū un INRD 
tirgū kopumā pēc Covid-19 pandēmijas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Kā EBI norādījusi savā 2020. gada 
6. maija ziņojumā par VPS satvaru 
sintētiskajai vērtspapīrošanai, ir 
nepieciešams ieviest īpašu satvaru 
vienkāršai, pārredzamai un standartizētai 
(VPS) bilances vērtspapīrošanai. Ņemot 
vērā to, ka VPS vērtspapīrošanas 
pārstāvības un modelēšanas risks 
salīdzinājumā ar bilances sintētisko 
vērtspapīrošanu, kas nav VPS 
vērtspapīrošana, ir zemāks, būtu jāievieš 
piemērota uz risku jutīga kalibrēšana VPS 
bilances vērtspapīrošanai, kā savā 
ziņojumā ieteikusi EBI. Lielāka VPS 
bilances vērtspapīrošanas izmantošana, ko 
veicina pret risku jutīgāka pieeja šādu 
vērtspapīrošanas darījumu augstākas 
prioritātes laidienam, atbrīvos regulējošām 
prasībām atbilstošu kapitālu un galu galā 
turpinās paplašināt iestāžu aizdošanas 
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spējas prudenciāli pamatotā veidā. spējas prudenciāli pamatotā veidā. Turklāt 
attiecībā uz neapmaksātām augstākas 
prioritātes pozīcijām sintētiskajā bilances 
vērtspapīrošanā, kurām iniciatores 
iestādes pirms šīs regulas stāšanās spēkā 
ir piemērojušas pašreizējo 270. pantu, 
būtu jāpiemēro iegūto tiesību noteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai ņemtu vērā izmaiņas 
starptautiskajos standartos attiecībā uz 
INRD vērtspapīrošanas riska darījumiem, 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta atbilstīgu pārskatatbildību un iesaisti 1. līmenī, 
deleģētais akts, kas Komisijas priekšlikumā iekļauts ar KPR 456. panta 1. pantu par pēdējā 
Bāzeles standarta par INRD vērtspapīrošanas režīmu īstenošanu, tiek aizstāts ar Komisijai 
piešķirtām pilnvarām līdz 2020. gada 31. decembrim pārskatīt šo noteikumu un, ja 
nepieciešams, iesniegt tiesību akta priekšlikumu (sk. KPR 519.aa panta grozījumu).

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atkāpjoties no 2. punkta, atbilstīgiem 
nefondētās kredītaizsardzības devējiem, 
kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta 
g) apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI 
piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir 
kredītkvalitātes 2. pakāpe vai augstāka 
brīdī, kad kredītaizsardzība atzīta pirmo 
reizi, un kredītkvalitātes 3. pakāpe vai 
augstāka pēc tam.

Or. en

Pamatojums

ECB Atzinumā Nr. 2020/22 norādīts, ka KPR 249. panta 3. punkta pašreizējais formulējums 
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nav saderīgs ar "Bāzele III" regulējumu, paredzot minimālo reitinga prasību visiem 
nefondētās kredītaizsardzības devējiem. Lai nodrošinātu atbilstību "Bāzele III" regulējumam, 
tiek ierosināts grozīt KPR 249. panta 3. punktu, nosakot, ka neregulētam nefondētās 
kredītaizsardzības devējam sākumā nepieciešama kredītkvalitātes 2. pakāpe un pēc tam — 
kredītkvalitātes 3. pakāpe.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) ja SEC-IRBA vai SEC-SA jāizmanto 
saskaņā ar 454. pantu, piešķir riska 
pakāpi, kas izriet attiecīgi no 259. vai 
261. panta piemērošanas;
b) ja SEC-ERBA jāizmanto saskaņā ar 
454. pantu, piešķir riska pakāpi, kas izriet 
no 263. panta piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz secinājumiem EBI Atzinumā Nr. 2019/13, 100 % riska pakāpe augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā būtu jānosaka 
par robežu, lai varētu piemērot pret risku jutīgākas riska pakāpes saskaņā ar SEC-ERBA, 
SEC-IRBA vai SEC-SA ar nosacījumu, ka atbilstīgi BCBS pieejai neatmaksājamā pirkuma 
cenas atlaide (NPCA) ir vismaz 50 %. Turklāt NPCA tiek ieviesta arī tā riska darījumu 
aprēķinā, kuram piemēro attiecīgo riska pakāpi.
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Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz secinājumiem EBI Atzinumā Nr. 2019/13, 100 % riska pakāpe augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā būtu jānosaka 
par robežu, lai varētu piemērot pret risku jutīgākas riska pakāpes saskaņā ar SEC-ERBA, 
SEC-IRBA vai SEC-SA ar nosacījumu, ka atbilstīgi BCBS pieejai neatmaksājamā pirkuma 
cenas atlaide (NPCA) ir vismaz 50 %. Turklāt NPCA tiek ieviesta arī tā riska darījumu 
aprēķinā, kuram piemēro attiecīgo riska pakāpi.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs regulas 267. panta vajadzībām 
piemēro šādus nosacījumus:
a) lai aprēķinātu tradicionālās INRD 
vērtspapīrošanas kvalificēta augstākas 
prioritātes laidiena maksimālo riska 
pakāpi, paredzamos zaudējumus, kas 
saistīti ar pamatā esošajiem riska 
darījumiem, iekļauj pēc neatmaksājamās 
pirkuma cenas atlaides atskaitīšanas, 
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ievērojot 50 % minimālo robežvērtību;
b) tradicionālās INRD vērtspapīrošanas 
kvalificēta augstākas prioritātes laidiena 
maksimālajai riska pakāpei piemēro 
100 % riska pakāpes robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz secinājumiem EBI Atzinumā Nr. 2019/13, 100 % riska pakāpe augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā būtu jānosaka 
par robežu, lai varētu piemērot pret risku jutīgākas riska pakāpes saskaņā ar SEC-ERBA, 
SEC-IRBA vai SEC-SA ar nosacījumu, ka atbilstīgi BCBS pieejai neatmaksājamā pirkuma 
cenas atlaide (NPCA) ir vismaz 50 %. Turklāt NPCA tiek ieviesta arī tā riska darījumu 
aprēķinā, kuram piemēro attiecīgo riska pakāpi.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šajā pantā "INRD 
vērtspapīrošana" ir INRD 
vērtspapīrošana, kā definēts Regulas 
2017/2402 2. panta 24. punktā.

5. Šā panta vajadzībām 
neatmaksājamās pirkuma cenas atlaidi 
aprēķina kā a) un b) apakšpunktā 
noteikto summu starpību, kur:
a) ir INRD vērtspapīrošanas pamatā esošo 
riska darījumu neatmaksājamā summa 
un
b) ir laidienu pārdošanas cenas vai 
attiecīgā gadījumā INRD 
vērtspapīrošanas laidienu daļu, kas 
pārdotas trešo pušu ieguldītājiem, 
pārdošanas cenas un laidienu 
neatmaksātās vērtības vai attiecīgā 
gadījumā attiecīgās vērtspapīrošanas 
laidienu daļu, ko paturējis iniciators, 
neatmaksātās vērtības summa.
Ja atlaide ir strukturēta tādā veidā, ka to 
pilnībā vai daļēji var atmaksāt 
iniciatoram, šādu atlaidi uzskata par 
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atmaksājamu un neņem vērā 
neatmaksājamas pirkuma cenas atlaides 
aprēķināšanā šā panta vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz ECB Atzinumu Nr. 2020/22, tiek ierosināts grozīt neatmaksājamas pirkuma 
cenas atlaides (NPCA) definīciju. Lai atspoguļotu INRD vērtspapīrošanas ekonomisko būtību, 
būtu jāņem vērā atlaides, kas tiek izmantotas, pārdodot investoriem parādzīmes darījuma 
iniciēšanas brīdī.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šajā pantā:
a) "INRD vērtspapīrošana" ir INRD 
vērtspapīrošana, kā definēts Regulas (ES) 
2017/2402 2. panta 24. punktā;
b) "kvalificēta tradicionālā INRD 
vērtspapīrošana" ir tradicionālā INRD 
vērtspapīrošana, kad pamatā esošie riska 
darījumi ir pārvesti uz SSPE ar 
neatmaksājamo cenas atlaidi vismaz 50 % 
apmērā no šo riska darījumu neatmaksātā 
atlikuma.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz secinājumiem EBI Atzinumā Nr. 2019/13, 100 % riska pakāpe augstākas 
prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā būtu jānosaka 
par robežu, lai varētu piemērot pret risku jutīgākas riska pakāpes saskaņā ar SEC-ERBA, 
SEC-IRBA vai SEC-SA ar nosacījumu, ka atbilstīgi BCBS pieejai neatmaksājamā pirkuma 
cenas atlaide (NPCA) ir vismaz 50 %. Turklāt NPCA tiek ieviesta arī tā riska darījumu 
aprēķinā, kuram piemēro attiecīgo riska pakāpi.
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iniciatoriestāde var aprēķināt VPS bilances 
vērtspapīrošanas riska darījumu riska 
svērtās vērtības, kā minēts Regulas 
2017/2402 26.a panta 1. punktā, attiecīgi 
saskaņā ar šīs regulas 260., 262. vai 
264. pantu, ja ir izpildīti abi šie nosacījumi:

Iniciatoriestāde var attiecībā uz 
vērtspapīrošanas pozīciju aprēķināt VPS 
bilances vērtspapīrošanas riska darījumu 
riska svērtās vērtības, kā minēts Regulas 
(ES) 2017/2402 26.a panta 1. punktā, 
attiecīgi saskaņā ar šīs regulas 260., 262. 
vai 264. pantu, ja attiecībā uz attiecīgo 
pozīciju ir izpildīti abi šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) Nr. 575/2013
456. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) regulas 456. panta 1. punktam 
pievieno šādu l) apakšpunktu:

svītrots

"l) šīs regulas 269.a panta grozījumi, 
lai ņemtu vērā izmaiņas starptautiskajos 
standartos attiecībā uz INRD 
vērtspapīrošanas riska darījumiem."

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta atbilstīgu pārskatatbildību un iesaisti 1. līmenī, 
deleģētais akts, kas Komisijas priekšlikumā iekļauts ar KPR 456. panta 1. pantu par pēdējā 
Bāzeles standarta par INRD vērtspapīrošanas režīmu īstenošanu, tiek aizstāts ar Komisijai 
piešķirtām pilnvarām līdz 2020. gada 31. decembrim pārskatīt šo noteikumu un, ja 
nepieciešams, iesniegt tiesību akta priekšlikumu (sk. KPR 519.aa panta grozījumu).
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) iekļauj šādu 494.ba pantu:
"494.ba pants
Iegūto tiesību noteikuma piemērošanas 
vērtspapīrošanas pozīcijām
Atkāpjoties no 270. panta, iniciatoriestāde 
var aprēķina vērtspapīrošanas riska 
darījumu riska svērtās vērtības saskaņā ar 
260., 262. vai 264. pantu, ja ir izpildīti abi 
šie nosacījumi:
a) vērtspapīrošanas darījums ir emitēts 
pirms [šīs regulas spēkā stāšanās dienas];
b) vērtspapīrošana [diena pirms šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas] atbilst 
270. panta noteikumiem, kas ir spēkā 
attiecīgajā dienā.";

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests iegūto tiesību noteikums attiecībā uz neapmaksātām augstākas 
prioritātes pozīcijām sintētiskajā bilances vērtspapīrošanā, kurām iniciatores iestādes pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā ir piemērojušas pašreizējo 270. pantu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b) iekļauj šādu 519.aa pantu:
"519.aa pants
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INRD vērtspapīrošana
1. Komisija līdz [2020. gada 
31. decembrim] pārskata INRD 
vērtspapīrošanas prudenciālo režīmu 
saskaņā ar 269.a pantu, lai ņemtu vērā 
izmaiņas starptautiskajos standartos 
attiecībā uz INRD vērtspapīrošanas riska 
darījumiem, un attiecīgā gadījumā 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
2. EBI uzrauga 269.a panta 
piemērošanu un izvērtē regulatīvo 
kapitāla režīmu INRD vērtspapīrošanai, 
ņemot vērā situāciju INRD 
vērtspapīrošanas tirgū un INRD tirgū 
kopumā, un ne vēlāk kā [12 mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā] iesniedz 
ziņojumu Komisiju par saviem 
konstatējumiem.
Komisija ne vēlāk kā [18 mēnešu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā], 
pamatojoties uz EBI ziņojumu, iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par 269.a panta piemērošanu, 
attiecīgā gadījumā pievienojot tam tiesību 
akta priekšlikumu."

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referents kopumā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par mērķtiecīgām korekcijām vērtspapīrošanas 
regulējumā. Tā mērķis — atbalstīt ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi, kā arī palielināt 
regulējuma vispārējo riska jutīgumu, kas padarītu ekonomiski dzīvotspējīgāku vērtspapīrošanas 
instrumenta izmantošanu prudenciālajā regulējumā, kas ir piemērots, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, 
— tiek pilnībā atbalstīts. Taču referents arī uzskata, ka ierosinātās izmaiņas varētu būt vēl labākas. 
Attiecībā uz korekcijām Regulā (ES) Nr. 575/2013 referents ierosina tālāk izklāstītos grozījumus.

1. Ienākumus nenesošu riska darījumu (INRD) vērtspapīrošanas režīma uzlabošana
Referents uzskata, ka INRD vērtspapīrošanas regulējumā būtu pienācīgi jāatspoguļo EBI konstatējumi 
Atzinumā Nr. 2019/13 par regulatīvo režīmu INRD vērtspapīrošanai1, lai pienācīgi ņemtu vērā Eiropas 
situāciju. Tādēļ Komisijas priekšlikums attiecībā uz KPR 269.a pantu, kas atbilst Bāzeles Banku 
uzraudzības komitejas (BCBS) iepriekšēju konsultāciju pieejai, būtu jāuzlabo tālāk izklāstītajos veidos. 

Pirmkārt, lai nodrošinātu pret risku jutīgāku regulatīvo režīmu INRD vērtspapīrošanai, 100 % riska 
pakāpi augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā būtu 
jānosaka par robežu, lai varētu piemērot zemākas riska pakāpes attiecīgi saskaņā ar SEC-ERBA, SEC-
IRBA vai SEC-SA ar nosacījumu, ka atbilstīgi BCBS iepriekšēju konsultāciju pieejai neatmaksājamā 
pirkuma cenas atlaide (NPCA) ir vismaz 50 %. Turklāt NPCA tiek ieviesta arī tā riska darījumu 
aprēķinā, kuram piemēro attiecīgo riska pakāpi. 

Otrkārt, pamatojoties uz ECB Atzinumu Nr. 2020/222, referents uzskata, ka ir pamatoti grozīt 
neatmaksājamas pirkuma cenas atlaides (NPCA) definīciju. Komisijas priekšlikumā NPCA ir definēta 
kā cenas atlaide, kas rodas, kad INRD tiek nodoti īpašam nolūkam dibinātai sabiedrībai (ĪNDS) apmaiņā 
pret vērtspapīrošanas parādzīmēm par cenu, kas ir zemāka par to nominālvērtību. Taču šajā definīcijā 
nav ņemta vērā papildu atlaide, ko izmanto, kad iniciators pārdod šīs parādzīmes ieguldītājiem par cenu, 
kas zemāka par to nominālvērtību. Lai atspoguļotu INRD vērtspapīrošanas ekonomisko būtību, 
definīcija būtu jāpaplašina, lai ņemtu vērā atlaides, kas tiek izmantotas, pārdodot investoriem 
parādzīmes darījuma iniciēšanas brīdī. 

Treškārt, referents atzīst, ka Covid-19 krīzes dēļ turpmākajos mēnešos INRD tirgus, visticamāk, 
palielināsies un būtiski mainīsies. Tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi tuvākajā nākotnē turpināt stingri 
uzraudzīt INRD vērtspapīrošanas tirgus un pārskatīt regulējumu, ņemot vērā potenciāli lielāku datu 
kopu. Tādēļ, grozot KPR 269.a pantu, EBI būtu jāpiešķir pilnvaras uzraudzīt INRD vērtspapīrošanas 
tirgu un, vēlākais, līdz 2021. gada 31. decembrim iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Komisijai 
par nepieciešamību pārskatīt regulatīvo kapitāla režīmu INRD vērtspapīrošanai, ņemot vērā situāciju 
INRD vērtspapīrošanas tirgū un INRD tirgū kopumā pēc Covid-19 pandēmijas.

2. Eiropas Parlamenta iesaistes INRD vērtspapīrošanas prudenciālajā režīmā nodrošināšana
Referents uzskata, ka nav lietderīgi grozīt INRD vērtspapīrošanas prudenciālo režīmu un attiecīgi KPR 

1 EBA/OP/2019/13, 2019. gada 23. oktobris.
2 EBA/OP/2020/22, 2020. gada 23. septembris.
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269.a pantu, izmantojot deleģēto aktu. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta atbilstīgu pārskatatbildību 
un iesaisti 1. līmenī, deleģētais akts, kas Komisijas priekšlikumā iekļauts ar KPR 456. panta 1. pantu 
par pēdējā Bāzeles standarta par INRD vērtspapīrošanas režīmu īstenošanu, būtu jāaizstāj ar Komisijai 
piešķirtām pilnvarām līdz 2020. gada 31. decembrim pārskatīt šo noteikumu un, ja nepieciešams, 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu. Ir pamats cerēt, ka attiecīgais pēdējais Bāzeles standarts tiks publicēs 
2020. gada novembra beigās, un tādējādi to būs iespējams izvērtēt un īstenot notiekošās likumdošanas 
procedūras laikā saistībā ar mērķtiecīgām korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā.

3. VPS bilances vērtspapīrošanas efektīva režīma nodrošināšana
Referents atzinīgi vērtē pret risku jutīgāku prudenciālo režīmu VPS bilances vērtspapīrošanai, 
kura pamatā ir pašreizējais preferenciālais regulējums augstākas prioritātes laidieniem MVU 
portfeļos. Pilnībā tiek atbalstīts Komisijas priekšlikums attiecībā uz KPR 270. pantu, kura pamatā ir 
BIP Ziņojums Nr. 2020/073, kurā bija iekļauta plaša analīze par bilances sintētiskās vērtspapīrošanas 
tirgus attīstību un tendencēm ES, tostarp dati par sintētisku darījumu vēsturiskajiem saistību neizpildes 
un zaudējumu rādītājiem. 

4. Iegūto tiesību noteikuma piemērošana attiecīgajām vērtspapīrošanas pozīcijām
Referents uzskata, ka ir pamatoti ieviest iegūto tiesību noteikums attiecībā uz neapmaksātām augstākas 
prioritātes pozīcijām sintētiskajā bilances vērtspapīrošanā, kurām iniciatores iestādes pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā ir piemērojušas pašreizējo 270. pantu. Šis noteikums būtu jāievieš, paredzot jaunu KPR 
494.c pantu. 

5. Neatbilstības nefondētās kredītaizsardzības atzīšanā mazināšana
ECB Atzinumā Nr. 2020/22 norādīts, ka KPR 249. panta 3. punkta pašreizējais formulējums nav 
saderīgs ar "Bāzele III" regulējumu, paredzot minimālo reitinga prasību visiem nefondētās 
kredītaizsardzības devējiem. Bāzeles standarts, ar ko nosaka kapitāla prasību aprēķināšanu kredītriskam, 
paredz vismaz A reitingu sākumā un BBB reitingu pēc tam nefondētās kredītaizsardzības laikā, ko 
sniedz privātās struktūras, kas nav prudenciāli regulētas iestādes. Kā skaidrots ECB atzinumā un, lai 
nodrošinātu atbilstību "Bāzele III" regulējumam, tiek ierosināts grozīt KPR 249. panta 3. punktu, 
nosakot, ka neregulētam nefondētās kredītaizsardzības devējam sākumā nepieciešama kredītkvalitātes 
2. pakāpe un pēc tam — kredītkvalitātes 3. pakāpe.

3 EBA/OP/2020/07, 2020. gada 6. maijs.


