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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.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētu 
trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu 
aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011
(COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0337),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0209/2020),

– 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
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu 
valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu 
pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu 
izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011

ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu 
valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu 
pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu 
izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011 
un Regulu (ES) Nr. 648/2012
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Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 
atzinumu,

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības no 
2020. gada 31. decembra, kad beigsies 
pārejas periods, Londonas starpbanku 
tirgus likme (LIBOR) vairs nebūs 
uzskatāma par kritiski svarīgu etalonu, 
turklāt Apvienotās Karalistes Finanšu 
uzraudzības iestāde (FCA) ir paziņojusi, 
ka tā līdz pārejas režīma beigām 
2021. gada 31. decembrī pārtrauks 
atbalstīt viena no svarīgākajiem procentu 
likmju etaloniem — LIBOR — izstrādi. 
LIBOR pārtraukšanai var būt negatīvas 
sekas, kas būtiski traucē finanšu tirgu 
darbībai Eiropas Savienībā. Eiropas 
Savienībā ir daudz līgumu parāda, 
aizdevumu, termiņnoguldījumu un 
atvasināto instrumentu jomā, kuros ir 
atsauce uz LIBOR un kuru termiņš beidzas 
pēc 2021. gada 31. decembra, un kuros nav 
stingru līgumisku alternatīvu noteikumu, 
kas aptvertu LIBOR pārtraukšanu. 
Daudzus no šiem līgumiem nevar pārskatīt, 
lai tajos iekļautu līgumisku alternatīvu 
noteikumu pirms 2021. gada 31. decembra. 
Tāpēc LIBOR pārtraukšana var būtiski 
traucēt finanšu tirgu darbībai Eiropas 
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Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Minētā aizstājējetalona 
izmantošana būtu jāatļauj tikai attiecībā uz 
tiem līgumiem, kas nav pārskatīti pirms 
attiecīgā etalona pārtraukšanas datuma. 
Tāpēc Komisijas izraudzītā aizstājējetalona 
izmantošana būtu jāierobežo, to atļaujot 
tikai attiecībā uz līgumiem, ko uzraudzītās 
vienības jau noslēgušas brīdī, kad stājas 
spēkā īstenošanas akts, ar ko izraudzīgās 
aizstājējetalonu. Turklāt, ņemot vērā, ka 
šāda īstenošanas akta mērķis ir nodrošināt 
līgumu nepārtrauktību, aizstājējetalona 
izraudzīšanai nebūtu jāietekmē līgumi, 
kuros jau ir paredzēts atbilstošs līgumisks 
alternatīvs noteikums.

(9) Minētā aizstājējetalona 
izmantošana būtu jāatļauj tikai attiecībā uz 
tiem līgumiem, kas nav pārskatīti pirms 
attiecīgā etalona pārtraukšanas datuma. 
Tāpēc Komisijas izraudzītā aizstājējetalona 
izmantošana būtu jāierobežo, to atļaujot 
tikai attiecībā uz līgumiem, ko uzraudzītās 
vienības jau noslēgušas brīdī, kad stājas 
spēkā īstenošanas akts, ar ko izraudzījās 
aizstājējetalonu. Turklāt, ņemot vērā, ka 
šāda īstenošanas akta mērķis ir nodrošināt 
līgumu nepārtrauktību, aizstājējetalona 
izraudzīšanai nebūtu jāietekmē līgumi, 
kuros jau ir paredzēts līgumisks alternatīvs 
noteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

ekspertu zināšanām, un tajos būtu 
jāatspoguļo etalona lietotāju vienošanās par 
visatbilstošāko aizstājējlikmi 
pārtraucamajam procentu likmes etalonam. 
Turklāt tie ir tikai šo privātā sektora 
darba grupu ieteikumi, un publiskās 
iestādes, kuru aizgādībā šīs darba grupas 
darbojas, neuzņemas nekādu atbildību 
par ieteikumu saturu un tie, iespējams, 
neatspoguļo publisko iestāžu viedokli.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Patlaban tiek grozīta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 648/29121a, lai nodrošinātu skaidrību 
tirgus dalībniekiem, ka uz darījumiem, 
kuri noslēgti vai pārjaunoti, pirms stājās 
spēkā tīrvērtes vai drošības rezervju 
prasību piemērošana darījumiem ar 
ārpusbiržas atvasinātajiem 
instrumentiem, kuros ir atsauce uz 
procentu likmju etalonu ("vēsturiskie 
darījumi"), šīs prasības netiks piemērotas, 
kad tie tiek pārjaunoti vienīgi tādēļ, lai 
īstenotu vai sagatavotu īstenošanai 
procentu likmju etalonu reformu. Regula 
(ES) 2016/1011 prasa uzraudzītajām 
vienībām sagatavot un uzturēt stingrus 
rakstiskus plānus, kuros izklāstītas 
darbības, ko tās veiks gadījumos, kad 
etalons būtiski mainās vai vairs netiek 
nodrošināts, un ņemt vērā šo plānus 
līgumattiecībās ar klientiem. Lai veicinātu 
to, ka tirgus dalībnieki izpilda minētās 
prasības, kā arī tirgus dalībnieku darbības 
ārpusbiržas atvasināto instrumentu 
līgumu, kuros minēti jebkāda veida 
etaloni, stabilitātes veicināšanai, būtu 
jāgroza Regula (ES) Nr. 648/2012, lai 
skaidri noteiktu, ka uz vēsturiskajiem 
darījumiem šīs tīrvērtes un drošības 
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rezervju prasības neattiecas gadījumos, 
kad šie darījumi atsevišķi vai veicot 
izmaiņas saistībā ar darījumu portfeli tiek 
aizstāti, grozīti vai pārjaunoti tikai tādēļ, 
lai aizstātu tajos norādīto procentu likmju 
etalonu ar mērķi īstenot procentu likmju 
etalona reformu vai sagatavoties šādas 
reformas veikšanai, vai lai ieviestu 
alternatīvus noteikumus attiecībā uz 
jebkuru etalonu ar mērķi īstenot minēto 
reformu vai sagatavoties tai, lai uzlabotu 
attiecīgo līgumu stabilitāti. Grozījumi ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu skaidrību 
tirgus dalībniekiem un tiem nevajadzētu 
skart tīrvērtes un drošības rezervju 
prasības attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasināto instrumentu līguma 
aizstāšanu, grozīšanu vai pārjaunošanu 
citiem nolūkiem. 
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. 
jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem 
instrumentiem, centrālajiem darījumu 
partneriem un darījumu reģistriem.

Or. en

Pamatojums

[Sk. 75aa apsvērumu un 80. panta 1.a punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
***/*** par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu.) 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10341-2020-INIT/en/pdf

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija pieņem deleģētus aktus 
saskaņā ar 49. pantu, lai izveidotu un 
attiecīgā gadījumā atjauninātu to ārvalstu 
valūtas etalonu sarakstu, kuri atbilst 

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

3. punktā noteiktajiem kritērijiem, un 
regulāri atjaunina šo sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PR\1215071LV.docx 11/15 PE658.859v01-00

LV

procentu likmes. procentu likmes.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) Šo pantu piemēro kritiski 
svarīgiem procentu likmju etaloniem.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Regula (ES) Nr. 648/2012

Regulas (EK) Nr. 648/2012 13.a pantu 
aizstāj ar šādu:
"13.a pants
Procentu likmju etalonu aizstāšana un 
līgumisku alternatīvu noteikumu 
piemērošana vēsturiskajos darījumos
1. Darījumu partneri, kas minēti 
11. panta 3. punktā, var turpināt piemērot 
riska pārvaldības procedūras, kas ir spēkā 
šīs regulas piemērošanas sākuma dienā, 
attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto 
instrumentu līgumiem, kuru tīrvērte 
nenotiek centralizēti un kuri noslēgti vai 
pārjaunoti pirms dienas, kad stājas spēkā 
pienākums ieviest riska pārvaldības 
procedūras saskaņā ar 11. panta 
3. punktu, ja pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā minētie līgumi ir aizstāti, grozīti vai 
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pārjaunoti tikai tādēļ, lai aizstātu tajos 
norādīto procentu likmju etalonu vai 
ieviestu alternatīvus noteikumus attiecībā 
uz minēto etalonu.
2. Uz darījumiem, kuri noslēgti vai 
pārjaunoti pirms dienas, kad stājas spēkā 
tīrvērtes pienākums saskaņā ar 4. pantu, 
un kuri pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
vēlāk aizstāti, grozīti vai pārjaunoti tikai 
tādēļ, lai aizstātu tajos norādīto procentu 
likmju etalonu vai ieviestu alternatīvus 
noteikumus attiecībā uz minēto etalonu, 
kas minēts darījumā, šā iemesla dēļ 
4. pantā minētais tīrvērtes pienākums nav 
attiecināms."

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgi noteikumi

Pēc 2012. gadā notikušā skandāla saistībā ar Londonas starpbanku tirgus likmi (LIBOR), 
Eiropas Komisija ierosināja regulējumu par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu 
instrumentos un finanšu līgumos. Izstrādātā Etalonu regula (Regula (ES) 2016/1011) stājās 
spēkā 2016. gada 30. jūnijā un to sāka piemērot 2018. gada janvārī.

Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) paziņoja par savu nodomu līdz 
2021. gada beigām pakāpeniski pārtraukt izstrādāt Londonas starpbanku tirgus likmi 
(LIBOR). FCA kā LIBOR uzraudzības iestāde gribēja nodrošināt netraucētu pāreju no šā plaši 
izmantotā etalona uz alternatīvām atsauces likmēm.

Eiropas Komisija 2020. gada 24. jūlijā pieņēma priekšlikumu grozīt Etalonu regulu. 
Priekšlikuma galvenais mērķis ir reglamentēt pārtraucamā etalona (šajā gadījumā LIBOR) 
aizstājējlikmi un izvairīties no juridiskā vakuuma.

Šis grozījums dotu tiesību Eiropas Komisijai ar īstenošanas aktu formāli noteikt likmi, ar ko 
tiktu aizstāta atsauce uz pārtraucamo etalonu, ja attiecīgā etalona pārtraukšana varētu radīt 
būtiskus traucējumus Savienības finanšu tirgos.

Eiropas Komisija ierosināja ne tikai veikt grozījumus saistībā ar finanšu etalona pārtraukšanu, 
bet arī pielāgot Etalonu regulu, lai nodrošinātu, ka Eiropas uzņēmumi var turpināt izmantot 
valūtu etalonus, kas noteikti ārpus ES, lai tie varētu segt ārvalstu valūtu kursa svārstību risku 
eksporta un ārvalstu investīciju darbībās.

Referente kopumā atbalsta Eiropas Komisijas 24. jūlijā publicēto priekšlikumu, jo tas 
konkrēti risina problēmu, īpašu vērību pievēršot iespējamu būtisku traucējumu riska finanšu 
tirgos mazināšanai. Tomēr tekstā iespējams veikt vēl nelielas izmaiņas.

Atteikšanās no rezervju un nodrošinājuma prasībām etalona obligātas aizstāšanas gadījumā

Viena no problēmām, ko rada kāda etalona pārtraukšana, ir saistīta ar ES tīrvērtes un 
nodrošinājuma prasībām attiecībā uz vēsturiskiem darījumiem (darījumi, kuri noslēgti pirms 
dienas, kad stājās spēkā Regulā par Eiropas tirgus infrastruktūru (EMIR) paredzētās tīrvērtes 
un nodrošinājuma prasības). Šai sakarā likumdevējiem būtu jānodrošina lielāka skaidrība ES 
uzņēmumiem, kuri vēlas pilnībā nodrošināt atbilstību ES Etalonu regulai (ER), skaidri 
nosakot atbrīvojumu no ES tīrvērtes un nodrošinājuma prasībām (darījumiem, kuriem nav 
veikta tīrvērte) vēsturiskiem darījumiem, kas grozīti visās atvasināto instrumentu aktīvu 
klasēs iekļaujot alternatīvus etalonu noteikumus. 

Šādam viedoklim 2019. gadā piekrita arī EVTI (sk. EVTI 2019. gada 5. decembra 
paziņojumu1), atbalstot nepieciešamību tirgus dalībniekiem nodrošināt skaidrību, paredzot, ka 

1https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_intro
duction_of_fall-backs_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2019_19_statement_on_the_introduction_of_fallbacks_in_otc_derivative_contracts_to_increase_contract_robustness.pdf
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alternatīvi noteikumi neparedz veikt tīrvērti/veidot rezervi. EVTI aicināja "nodrošināt 
juridisko skaidrību šai sakarā, ja vai tādā mērā, kādā to jau neparedz kāda no jurisdikcijām. 
Eiropas uzraudzības iestādes sazinās ar likumdevējiem, lai noteiktu, kādas tiesību aktu 
izmaiņas varētu šādu juridisko skaidrību nodrošināt."

Viens no veidiem, kā atteikties no minētajām prasībām, varētu būt Regulas (ES) Nr. 648/2012 
grozīšana. Ierosinātajā grozījumā ir skaidri noteikts, ka atbrīvojums no EMIR tīrvērtes un 
rezerves veidošanas prasībām būtu jāpiemēro visiem līgumiem, kas noslēgti pirms EMIR 
stāšanās spēkā (nevis tikai procentu likmju atvasinātajiem līgumiem) un kas grozīti, lai tajos 
iekļautu alternatīvus etalonu noteikumus. 

Izmaiņas atspoguļotas grozījumā Nr. 3 un Nr. 10.

Ārvalstu valūtu etalonu saraksts

Komisijas priekšlikumā norādīts, ka Eiropas Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai 
atjaunotu ārvalstu valūtu etalonu sarakstu, kas atbilst kritērijiem. Ierosinātajā tekstā nav 
skaidri noteikts, vai Komisijai būtu jāatjauno saraksts, ja tiek iekļauti jauni etaloni, tādēļ ir 
ierosināts jauns teikums, kurā norādīts, ka saraksts regulāri jāatjauno. 

Turklāt ir ierosināts svītrot uzraudzības iestāžu pienākumu vismaz vienu reizi divos gados 
ziņot Komisijai un EVTI par atvasināto instrumentu līgumu skaitu, kuros minēts attiecīgais 
ārvalstu valūtas etalons.

Izmaiņas atspoguļotas grozījumā Nr. 6.

Eiropas Komisijas iejaukšanās pilnvaru ierobežošana

 Kritiski svarīgi procentu likmju etaloni

Jebkāda veida regulatīva iejaukšanās etalonu noteikšanas metodikā būtu jāierobežo, atļaujot 
to tikai gadījumos, kad iejaukšanās saistībā ar kritiski svarīgiem procentu likmju etaloniem 
nepieciešama kā galīgais risinājums ar tirgus stabilitāti saistītu apsvērumu dēļ, ja paredzami 
būtiski traucējumi Savienības finanšu tirgu darbībā.

Izmaiņas atspoguļotas grozījumā Nr. 7.

 Alternatīvi noteikumi

Eiropas Komisijai piešķirto pilnvaru noteikt aizstājējetalonu piemērošanas jomā nevajadzētu 
iekļaut finanšu instrumentus, līgumus vai darbības rezultātu mērījumus, kuros jau ir iekļauti 
alternatīvi noteikumi.

Izmaiņas atspoguļotas grozījumā Nr. 4 un Nr. 8. 
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