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Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: regulatīvie tehniskie standarti 

riska mazināšanas metodēm dažiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu 

līgumiem  

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu Komisijas 2016. gada 

4. oktobra deleģētajai regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu 

partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem 

standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto 

instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris 

(C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2016)06329), 

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 4. oktobra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments 

neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2016. gada 13. oktobra vēstuli 

Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 

648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu 

partneriem un darījumu reģistriem1 (Eiropas Tirgu infrastruktūras regula — ETIR) un jo 

īpaši tās 11. panta 15. punktu, 

– ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā 

(ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), 

groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK2, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko 

izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), 
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groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK1, kā arī 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, 

ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza 

Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK2, 

– ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kuru 2016. gada 8. martā iesniedza 

Eiropas uzraudzības iestādes (EUI — Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas 

un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 648/2012 11. panta 15. punktu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu pieņemt lēmumu, 

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu, 

– ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un 

ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2016. gada 25. oktobrī, 

A. tā kā ETIR ir noteiktas tīrvērtes un divpusējās riska pārvaldības prasības ārpusbiržas 

atvasināto instrumentu līgumiem, ziņojumu sniegšanas prasības attiecībā uz atvasināto 

instrumentu līgumiem un vienotas prasības centrālo darījumu partneru (CCP) un 

darījumu reģistru darbībai; 

B. tā kā ETIR 11. panta 15. punktā ir noteikts, ka EUI izstrādā kopīgu regulatīvo tehnisko 

standartu (RTS) projektu, kurā būtu precīzi noteiktas riska pārvaldības procedūras, 

tostarp nodrošinājuma apmērs un veidi un nodalīšanas shēmas, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu atbilstību ETIR 11. panta 3. punktam, procedūras, kas jāievēro darījumu 

partneriem un attiecīgajām kompetentajām iestādēm, piemērojot ETIR 11. panta 6. –

10. punktā noteiktos izņēmumus un piemērojamos kritērijus, kas ir minēti ETIR 

11. panta 5.–10. punktā, tostarp jo īpaši tas, kas būtu jāuzskata par praktisku vai 

juridisku šķērsli ātram pašu kapitāla pārvedumam un saistību nokārtošanai darījumu 

partneru starpā; 

C. tā kā ETIR 11. panta 15. punktā Komisijai ir noteiktas pilnvaras pieņemt minētos RTS, 

ņemot vērā darījuma partnera juridisko raksturu, saskaņā ar vai nu Regulas (ES) Nr. 

1093/2010 (EBI regulas) 10.–14. pantu, vai nu Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (EAAPI 

regulas) 10.–14. pantu, vai nu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI regulas) 10.–14. 

pantu; 

D. tā kā Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) un Starptautiskā Vērtspapīru 

komisiju organizācija (IOSCO) 2013. gada septembrī publicēja abu kopējo vispārējo 

regulējumu, kurā ir noteikts rezerves prasību slieksnis attiecībā uz atvasināto 

instrumentu necentralizētu tīrvērti, un to pārskatīja 2015. gada martā; 

E. tā kā EUI iesniedza RTS projektu Komisijai 2016. gada 8. martā;  

F. tā kā Komisija EUI par savu ieceri RTS projektu apstiprināt, izdarot virkni izmaiņu 

saskaņā ar EBI, EAAPI un EVTI regulas 10.panta 1. punktu informēja 2016. gada 

28. jūlijā; 
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G. tā kā EUI 2016. gada 8. septembrī Komisijai iesniedza oficiālu atzinumu saskaņā ar 

EBI, EAAPI un EVTI regulas 10. panta 1. punktu un pārskatīto RTS projektu; 

H. tā kā Komisija deleģēto regulu pieņēma 2016. gada 4. oktobrī; 

I. tā kā šī deleģētā regula var stāties spēkā tikai pēc tam, kad būs beidzies Parlamentam un 

Padomei paredzētais rūpīgās pārbaudes periods un ja ne Parlaments, ne Padome nav 

izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā perioda beigām gan Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu iebildumus neizteikt; 

J. tā kā EBI, EAAPI un EVTI regulas 13. panta 1. punktā paredzētais pārbaudes periods ir 

trīs mēneši, sākot ar RTS paziņošanas dienu; tā kā šis pārbaudes periods tāpēc beidzas 

2017. gada 4. janvārī; 

K. tā kā par rezerves prasību sliekšņa īstenošanas grafiku attiecībā uz atvasināto 

instrumentu necentralizētu tīrvērti vienošanās tika panākta starptautiskā līmenī (BCBS 

un IOSCO); tā kā Savienība, kaut arī tā grafika pirmo posmu nesāka īstenot saskaņā ar 

vienošanos 2016. gada 1. septembrī, tā tomēr joprojām var pieņemt savus noteikumus 

laikus, lai ievērotu otro termiņu — 2017. gada 1. martu, kad daudziem finanšu darījumu 

partneriem un nefinanšu grupām ir jāsāk apmainīties ar rezervju sliekšņiem; 

L. tā kā agrīnais paziņojums par iebildumu neizteikšanu būtu jāizdara pēc iespējas agrāk, 

lai Savienība varētu izpildīt savas starptautiskās saistības un ļautu darījumu partneriem 

sagatavoties jaunu prasību ievērošanai, viņus informējot savlaicīgi; tā kā šāda pieeja 

sekmēs juridiskās noteiktības, cik vien iespējams, ātru nodrošināšanu tirgus 

dalībniekiem gan Savienībā, gan trešās valstīs, 

1. paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai. 

 


