13.2.2007.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

I
(Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi)

ATZINUMI

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2006. gada 12. decembris)
par projektu Komisijas Direktīvai, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un paskaidro atsevišķas definīcijas
(CON/2006/57)
(2007/C 31/01)
Ievads un juridiskais pamats

ECB pēc savas iniciatīvas sniedz Komisijai šo atzinumu par projektu Komisijas Direktīvai, ar ko īsteno
Padomes Direktīvu 85/611/EEK (turpmāk tekstā — “ierosinātā direktīva”) par normatīvo un administratīvo
aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) ( 1) un
paskaidro atsevišķas definīcijas (2). Ierosinātā direktīva ir īstenošanas pasākums, kas sagatavots saskaņā ar
PVKIU direktīvas 53.a pantu, un tās galvenais mērķis ir paskaidrot dažu PVKIU direktīvas definīciju nozīmi
un piemērošanas jomu, lai nodrošinātu direktīvas vienādu piemērošanu visā Eiropas Savienībā un uzlabotu
PVKIU produkta pases (3) darbību.

ECB kompetence sniegt atzinumu par ierosināto direktīvu pamatojas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
105. panta 4. punktu, jo ierosinātā direktīva ir saistīta ar monetārās politikas īstenošanu euro zonā, īpaši
Eiropas naudas tirgu darbību. Šajā sakarā ECB uzskata, ka ierosinātie 2. līmeņa akti ir “ierosinātie Kopienas
akti” Līguma 105. panta 4. punkta izpratnē. Tāpēc ECB uzskata, ka Komisijai bija jāuzņemas iniciatīva
oficiāli apspriesties ar ECB par ierosināto direktīvu, kā to nosaka attiecīgie Līguma noteikumi. Tā kā ECB ir
vairāki komentāri par ierosināto direktīvu, ECB nolēmusi sniegt šo atzinumu pēc savas iniciatīvas. ECB
Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo
teikumu.
(1) Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz
pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp. Direktīva pēdējo
reizi grozīta ar Direktīvu 2005/1/EK (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.), (turpmāk tekstā — “PVKIU direktīva”).
(2) Komisijas Darba Dokuments ESC/43/2006.
(3) ECB norāda, ka Padome 1995. gadā un 1999. gadā apsprieda PVKIU direktīvu attiecīgi gan ar Eiropas Monetāro institūtu,
ECB priekšteci, gan ar pašu ECB. Skatīt Eiropas Monetārā institūta 1995. gada 27. jūlija Atzinumu CON/1994/8 par Komisijas ierosinājumu Direktīvai par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU); ECB 1999. gada
16. marta Atzinumu CON/98/54 pēc Eiropas Savienības Padomes pieprasījuma saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas
līguma 109.l panta 2. punktu un 109.f panta 6. punktu un Eiropas Monetārā institūta Statūtu 5.3. pantu par diviem Eiropas
Komisijas ierosinājumiem Eiropas Parlamentam un Padomes direktīvām, kas groza Direktīvu 85/611/EK par normatīvo un
administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU),
Ref. 98/0242 — COM(1998) 451 galīgā redakcija un Ref. 98/0243 — COM(1998) galīgā redakcija, (OV C 285,
7.10.1999., 9. lpp.).
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Vispārīgi apsvērumi

1.1 Efektīva un labi integrēta finanšu sistēma ir būtisks priekšnosacījums drošai un efektīvai monetārās politikas īstenošanai euro zonā. Lai gan tas attiecas uz visiem finanšu sistēmas segmentiem, tam ir īpaša
nozīme tajā tirgus segmentā, kas vistiešākā veidā saistīts ar monetārās politikas īstenošanu, proti, naudas
tirgū. Eiropas īstermiņa vērtspapīru tirgus ir vismazāk integrētais naudas tirgus segments Eiropas Savienībā. Tāpēc ECB pievērš īpašu uzmanību regulējošām un tirgus noteiktām iniciatīvām, kuru mērķis ir
veicināt Eiropas īstermiņa vērtspapīru tirgus integrāciju, attīstību un pārskatāmību ( 4).

1.2 Finanšu pakalpojumu iekšējā tirgus izveidē ES tiesību aktu vienādai ieviešanai un interpretācijai ir izšķiroša nozīme. Ņemot vērā minēto, direktīva, kas izvēlēta kā tiesisks līdzeklis šādai vienādai ieviešanai,
šajā gadījumā šķiet pretrunā ar ieviešanas pasākumu mērķi saistībā ar PVKIU direktīvu, kura paskaidro
definīcijas, “lai nodrošinātu vienādu šīs direktīvas piemērošanu Kopienā” (5), “lai veicinātu vienotu
izpratni par jautājumu, vai noteikti aktīvi var būt ieguldījums saskaņā ar PVKIU direktīvu” un “lai uzlabotu tiesisko noteiktību un sekmētu vienveidīgāku PVKIU direktīvas interpretāciju” (6). Ierosinātie īstenošanas pasākumi regulas formā, paredzot noteikumus, kas tiešā veidā būtu piemērojami visiem PVKIU,
varētu būt atbilstošāks risinājums pašreizējai nevienādajai dažu galveno PVKIU direktīvas principu
piemērošai (piemēram, attiecībā uz naudas tirgus instrumentu atbilstības noteikumiem).

2.

Īpaši komentāri

2.1 Pirmkārt, saistībā ar informācijas izpaušanas un informēšanas prasībām ierosinātā direktīva ievieš
vairākas prasības atkarībā no emitenta juridiskā statusa. Piemēram, attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi uzraudzībā esoša iestāde (7), informācija var aprobežoties vai nu tikai ar informāciju
par emisiju vai emisijas programmu vai par emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas tirgus
instrumenta emisijas (8). Turpretī attiecībā uz nefinanšu sabiedrībām (9) tiek prasīta informācija gan par
emisiju un emisijas programmu, gan par emitenta tiesisko un finansiālo situāciju. Komisija norāda, ka
šāda atšķirības noteikšanā ir ņemts vērā tas, ka “piemēram, noguldījumu sertifikāti varētu neatbilst
noteiktiem kritērijiem”, kuri noteikti ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punktā. Kopumā ECB uzskata, ka
vienmērīgas un efektīvas tirgus darbības svarīgs priekšnosacījums ir adekvāta un standartizēta informācija, kā arī standartizēta statistika, kas pieejama tirgus dalībniekiem. Tādēļ tā iesaka pieņemt ierosinātās
direktīvas 5. panta 3. punkta a) apakšpunktu tādā pašā redakcijā kā ierosinātās direktīvas 5. panta
2. punkta a) apakšpunktu.

2.2 Otrkārt, papildus varētu tikt izvērtēta naudas tirgus instrumentu, ko emitē dalībvalstu vietējās vai reģionālās pašvaldības (vai federālas valsts gadījumā — federālā pavalsts) un ko dalībvalstis nav garantējušas,
iekļaušana ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punktā (“citi” emitenti) nevis tās 5. panta 4. punktā (t.i.,
kopā ar citām dalībvalstu publiskām iestādēm). Vietējās, reģionālās un federālās pašvaldības Eiropas
Savienībā parasti saņem finansiālu atbalstu no attiecīgajām dalībvalstīm, kā arī tām ir īpašs statuss
saskaņā ar nacionāliem maksātnespējas likumiem. Turklāt dažos gadījumos zināmas grūtības varētu radīt
jautājums par to, vai dalībvalstis ir garantējušas savu vietējo, reģionālo un federālo pašvaldību saistības,
kas traucētu atšķirt instrumentus ar garantiju no instrumentiem bez garantijas. Izvērtēšanas vērts ir ierosinājums regulēt visas dalībvalstu reģionālās, vietējās un (PVKIU direktīvas vajadzībām) federālās pašvaldības tieši tāpat kā PVKIU direktīvas “1. līmenī” (19. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmais ievilkums)
(4) Šī iemesla dēļ ECB atbalsta tirgus noteiktu Īstermiņa Eiropas vērtspapīru (STEP) iniciatīvu, ko virza Finanšu tirgu asociācija
(ACI) un Eiropas Banku federācija (FBE) ar mērķi veicināt Eiropas īstermiņa vērtspapīru tirgu integrāciju un attīstību ar
tirgus standartu konverģences palīdzību. STEP Tirgus Konvencija nosaka kritērijus un prasības, kas jāizpilda, lai emisijas
programma atbilstu STEP un iegūtu STEP apzīmējumu. Šie kritēriji attiecas uz informācijas izpaušanu, dokumentu formu,
norēķiniem un noteikumiem STEP statistikas izveidei.
5
( ) Skatīt PVKIU direktīvas 53.a panta 1. punktu (izcēlums pievienots).
(6) Skatīt Vispārējo informāciju, 1. lpp., trešā rindkopa.
(7) Tie ir emitenti, kas minēti ierosinātās direktīvas 5. panta 3. punktā.
(8) Ierosinātās direktīvas 5. panta 3. punkta a) apakšpunkts.
(9) Ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punkta a) apakšpunkts.
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un Emisijas prospektu direktīvā 2003/71/EK (10). Līdzīgi argumenti varētu attiekties uz starptautisko
publisko tiesību institūcijām. Tādēļ Komisija varētu apsvērt grozīt ierosinātās direktīvas 5. panta
2. punktu, svītrojot atsauci uz dalībvalstu vietējām, reģionālām un federālām pašvaldībām, kā arī starptautisko publisko tiesību institūcijām nolūkā tās visas regulēt vienādi.

2.3 Treškārt, ierosinātās direktīvas 5. panta 3. punkta c) apakšpunkts norāda uz vajadzību pēc uzticamas
statistikas par emisiju un emisijas programmu “vai citiem datiem, kas dotu iespēju veikt atbilstošu novērtējumu kredīta riskiem, kuri saistīti ar ieguldījumiem šādos instrumentos”. Saistībā ar šo jāatzīmē, ka
uzticamas statistikas pieejamība un citu datu pieejamība, kas dod iespēju izvērtēt kredīta riskus, ir divas
atšķirīgas un vēlamas tirgus iezīmes, kas tikai daļēji pārklājas. Tādēļ tās nevar uzskatīt par līdzvērtīgām.
Bez tam šī prasība daļēji ir lieka, ja to apskata saistībā ar 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kas jau
nosaka, ka informācijai par PVKIU direktīvas 19. panta 1. punkta h) apakšpunktā minētiem finanšu
instrumentiem jābūt pieejamai tādā apmērā, lai nodrošinātu “kredīta risku atbilstošu novērtējumu
saistībā ar ieguldījumiem šādos instrumentos”. Tādēļ ierosinātās direktīvas 5. panta 3. punkta
c) apakšpunktā būtu jāsvītro atsauce uz “vai citiem datiem, kas dotu iespēju veikt atbilstošu novērtējumu
kredīta riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem šādos instrumentos”.

2.4 Ceturtkārt, ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā atsauce uz “informācijas
kontroli”, ko veic “atbilstoši kvalificēta trešā persona”, rada pamatu dažām nopietnām interpretācijas
problēmām. Savos agrākajos skaidrojumos (11) Komisija norādīja, ka dīleri, auditori, publiskās iestādes
vai citas tirgus struktūras varētu būt atbilstošas tiktāl, cik tās nav pakļautas emitentu instrukcijām. Kā to
norāda Komisija, šīs prasības mērķis ir nodrošināt, lai informācija par uzņēmumu emitētiem instrumentiem — īpaši ņemot vērā to, ka šie uzņēmumi netiek pārraudzīti vai regulēti — būtu ticama un pakļauta
kvalificētai pārbaudei. Tomēr Komisijas ierosinājums nenosaka kādu noteiktu mehānismu, un paliek
atvērts jautājums par to, kādā veidā tas varētu tikt sasniegts. Nav skaidrs, kam būtu jāizlemj par trešās
personas “atbilstību”. Ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktsnosaka, ka informācijas
kontrole attiecas gan uz emisiju un emisijas programmu, gan uz emitenta tiesisko un finansiālo situāciju.
Kaut gan, atkarībā no trešās personas statusa, kontrolējošā institūcija ne vienmēr “kontrolēs” abus šos
elementus. Piemēram, auditors kontrolēs emitenta finansiālo situāciju, bet ne emisijas programmu. Un ir
apšaubāmi, ka juridiskās firmas un dīleri varētu tikt uzskatīti par tādiem, kas kontrolē finansiālo informāciju. Arī publiska institūcija var kontrolēt emisijas programmu, bet ne vienmēr emitenta finansiālo
situāciju Visbeidzot, ja ierosinātajā direktīvā iekļauj neskaidru informācijas kontroles mehānismu, ko
īsteno “atbilstoši kvalificēta trešā persona” (12), varētu rasties pamats uzskatīt, ka informācijas prasības
naudas tirgus instrumentiem tiek pielīdzinātas tām informācijas prasībām, kādas tās ir attiecībā uz
oficiāliem emisijas prospektiem. Saistībā ar šo jāatzīmē, ka prasības prospektiem noteiktas, šķiet, vienīgi
Emisijas prospektu direktīvā, kurā naudas tirgus instrumenti ir izslēgti no vērtspapīru definīcijas ( 13).

2.5 Tas pierāda, ka dalībvalstīm piešķirtā rīcības brīvība attiecībā uz šīs prasības piemērošanu ir pretrunā ar
šo īstenošanas pasākumu mērķi, kas domāti, lai nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību un vienādu
piemērošanu. Lai gan ir iespējams noskaidrot šīs prasības mērķi, kas tomēr šķiet problemātiski, ņemot
vērā vairāku iespējamo situāciju kontekstu, ECB ierosina šo prasību pilnībā izslēgt.

2.6 Piektkārt, ierosinātās direktīvas 5. panta 4. punkts nosaka, ka attiecīgajai informācijai par visiem naudas
tirgus instrumentiem, kas minēti PVKIU direktīvas 19. panta 1. panta h) apakšpunkta pirmajā ievilkumā
(izņemot tos, kas minēti 19. panta 2. punktā) jāaptver informācija par emisiju vai emisijas programmu
vai emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas tirgus instrumenta emisijas. Kas attiecas uz
emitentiem, PVKIU direktīvas 19. panta 1. punkta h) apakšpunkts īpaši piemērojams attiecībā uz tām
valstīm, kas nav dalībvalstis, Eiropas Savienību, Eiropas Investīciju banku, ECB un dalībvalstu centrālajām
bankām. Tādējādi šī ierosinātā prasība piemērojama kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumiem
(10) 1. panta 2. punkta d) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvā 2003/71/EK par
emisijas prospektiem, kas publicējami, ja vērtspapīri tiek piedāvāti publiski vai iekļauti biržas sarakstā, un kas groza Direktīvu 2001/34/EK, (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).
(11) Skatīt Komisijas Darba Dokumentu ESC/24/2006.
(12) Ierosinātās direktīvas 5. panta 2. punkta c) apakšpunkts.
(13) Direktīvas 2003/71/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

C 31/3

C 31/4

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

13.2.2007.

noteiktos instrumentos, ko emitējušas centrālās bankas nolūkā īstenot monetāro politiku ( 14). Tā kā
informācija par emitenta tiesisko un finansiālo situāciju var nebūt tiešā veidā noderīga PVKIU investoriem, ja emitenti ir centrālās bankas, un ņemot vērā to, kādas ir Eurosistēmas prerogatīvas attiecībā uz
šādu instrumentu emisijas noteikumiem (15), ECB piedāvā grozīt ierosinātās direktīvas 5. panta 4. punktu,
lai izslēgtu šī punkta piemērošanu visiem naudas tirgus instrumentiem, ko emitējusi ECB vai dalībvalsts
centrālā banka.
2.7 Visbeidzot, Komisijas ierosinātās direktīvas 3. panta 2. punkts definē naudas tirgus instrumentus kā
instrumentus, ko parasti tirgo naudas tirgū un kas atbilst vienai no šādām pazīmēm: i) to termiņš ir līdz
397 dienām no emisijas; vai ii) to atlikušais termiņš ir līdz 397 dienām; vai iii) tiem ne retāk kā reizi
397 dienās piemēro regulāru peļņas korekciju atbilstīgi biržas nosacījumiem; iv) to riska profils atbilst
tādu finanšu instrumentu risku profilam, kuru termiņš ir līdz 397 dienām vai kuriem piemēro peļņas
korekciju, kā noteikts iii) punktā. Komisijai uzmanība jāpievērš tam, ka šī definīcija nesaskan ar naudas
tirgus instrumentu definīciju Regulā ECB/2001/13 (16), kas atsaucas uz atlikušo termiņu viens gads vai
regulāru peļņas korekciju atbilstīgi biržas nosacījumiem vismaz reizi 12 mēnešos. ECB ņem vērā, ka
ierosinātais 397 dienu periods radies EVKR priekšlikuma rezultātā, kas paredzēja 12 mēnešu perioda
pagarināšanu līdz 397 dienām, lai iekļautu norēķinu kavējuma risku, kas var būt pārkāpums gadījumā,
ja kavējas norēķins par instrumentu (17). ECB ierosina atgriezties pie Komisijas piedāvātā risinājuma,
kāds tas bija ierosinātās direktīvas iepriekšējos redakcionālajos priekšlikumos un kas noteica termiņu
viens gads, “neskarot jebkādu papildus kavējumu norēķinos, kā tas noteikts emisijā vai emisijas
programmā”.
3.

Redakcionāli priekšlikumi
Pielikumā minētie redakcionālie priekšlikumi norāda uz to, kur nepieciešami grozījumi “ierosinātajā
direktīvā”.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 12. decembrī
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

(14) Piemēram, ECB kā viena no Eurosistēmas brīvā tirgus operāciju veicējām var emitēt parāda sertifikātus ar mērķi pieskaņot
Eurosistēmas strukturālo pozīciju finanšu sektoram tā, lai radītu vai palielinātu likviditātes deficītu tirgū. Šo parāda sertifikātu termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem. Noteikumus šādiem parāda sertifikātiem pieņēmusi ECB (skat. Eiropas Centrālā
banka, Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā
dokumentācija, 2006. gada 17. septembris, lpp.)
(15) Skat. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (“Līgums”) 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, kā arī Līgumam pievienotā
Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem 20. pantu.
(16) Skatīt 7. punktu 1. pielikumā 2001. gada 22. novembra Regulai ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu sektora
konsolidēto bilanci, (OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp.) Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu ECB/2004/21 (OV L 371,
18.12.2004., 42. lpp.).
(17) EVKR Ierosinājums Eiropas Komisijai, kas attiecas uz Skaidrojumiem definīcijām saistībā ar aktīviem, kas var kalpot kā
PVKIU ieguldījums (2006. gada janvāris) (CESR/06-005), 20. lpp, 63.-64. punkts.
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PIELIKUMS
Redakcionāli priekšlikumi
ECB ierosinātie grozījumi (1)

Komisijas ierosinātais teksts
1. grozījums
5. panta 2. punkts

Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem
attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta
h) apakšpunkta otrais un ceturtais ievilkums, vai instrumentiem, kurus ir emitējusi dalībvalsts vietējā vai reģionālā
pašvaldība vai starptautisko publisko tiesību iestāde, bet
kuru negarantē dalībvalsts vai — federālas dalībvalsts gadījumā — kāda no federācijas daļām, šā panta 1. punkta
b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido:
a) informācija par emisiju vai emisijas programmu un
emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas
tirgus instrumenta emisijas;

Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem
attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta
h) apakšpunkta otrais, trešais un ceturtais ievilkums, vai
instrumentiem, kurus ir emitējusi dalībvalsts vietējā vai
reģionālā pašvaldība vai starptautisko publisko tiesību
iestāde, bet kuru negarantē dalībvalsts vai — federālas dalībvalsts gadījumā — kāda no federācijas daļām, šā panta
1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju
veido:
a)

b) apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana
un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

informācija par emisiju vai emisijas programmu un
emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas
tirgus instrumenta emisijas;

b)

c) apakšpunktā minētās informācijas kontrole, kuru veic
kvalificēta trešā puse, uz kuru neattiecas emitenta
sniegtās instrukcijas;

apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

c)

apakšpunktā minētās informācijas kontrole, kuru veic
kvalificēta trešā puse, uz kuru neattiecas emitenta
sniegtās instrukcijas;

d) uzticamas statistikas pieejamība par emisiju vai emisijas
programmām.

cd) uzticamas statistikas pieejamība par emisiju vai
emisijas programmām.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.1. — 2.5. punktu

2. grozījums
5. panta 3. punkts

Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem
attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h)
apakšpunkta trešais ievilkums, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido:

Attiecībā uz naudas tirgus instrumentiem, uz kuriem
attiecas Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h)
apakšpunkta trešais ievilkums, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido:

a) informācija par emisiju vai emisijas programmu, vai par
emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas
tirgus instrumenta emisijas;

a) informācija par emisiju vai emisijas programmu, vai par
emitenta tiesisko un finansiālo situāciju pirms naudas
tirgus instrumenta emisijas;

b) apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana
un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

b) apakšpunktā minētās informācijas regulāra atjaunināšana
un atjaunināšana pēc katra vērā ņemama notikuma;

c) uzticamas statistikas pieejamība par emisiju vai emisijas
programmu, vai citiem datiem, kas dod iespēju veikt
atbilstīgu kredītrisku izvērtējumu attiecībā uz ieguldījumu šādos instrumentos.

c) uzticamas statistikas pieejamība par emisiju vai emisijas
programmu, vai citiem datiem, kas dod iespēju veikt
atbilstīgu kredītrisku izvērtējumu attiecībā uz ieguldījumu šādos instrumentos.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.1. — 2.5. punktu

(1) Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

C 31/5

C 31/6

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
3. grozījums
5. panta 4. punkts kļūst par 5. panta 3. punktu

Attiecībā uz visiem naudas tirgus instrumentiem, kas minēti
Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta
pirmajā ievilkumā, izņemot tos, kas minēti šā panta 2.
punktā, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbilstīgo informāciju veido informācija par emisiju vai emisijas
programmu, vai emitenta tiesisko un finansiālo situāciju
pirms naudas tirgus instrumenta emisijas.

Attiecībā uz visiem naudas tirgus instrumentiem, kas minēti
Direktīvas 85/611/EEK 19. panta 1. punkta h) apakšpunkta
pirmajā ievilkumā, izņemot tos, kas minēti šā panta 2.
punktā ko emitējusi Eiropas Centrālā banka vai dalībvalsts centrālā banka, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā
minēto atbilstīgo informāciju veido informācija par emisiju
vai emisijas programmu, vai emitenta tiesisko un finansiālo
situāciju pirms naudas tirgus instrumenta emisijas.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.6. punktu
4. grozījums
3. panta 2. punkts
Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce
uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, ar
kuriem parasti tirgojas naudas tirgū, jāsaprot kā atsauce uz
finanšu instrumentiem, kas izpilda vienu no šiem kritērijiem:
i) to termiņš ir līdz 397 dienām ieskaitot no emisijas;
ii) to atlikušais termiņš ir līdz 397 dienām ieskaitot;
iii) tiem vismaz reizi 397 dienās piemēro regulāru peļņas
korekciju atbilstīgi biržas nosacījumiem;
iv) to riska profils, ieskaitot kredītu un procentu likmju
riskus, atbilst tādu finanšu instrumentu riskiem, kuriem
ir tāds termiņš, kā minēts i) un ii) daļā, vai kuriem
piemēro peļņas korekciju, kas minēta iii) daļā.

Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 9. punktā minētā atsauce
uz naudas tirgus instrumentiem kā instrumentiem, ar
kuriem parasti tirgojas naudas tirgū, jāsaprot kā atsauce uz
finanšu instrumentiem, kas, neskarot papildu norēķinu
termiņus, kuri noteikti emitējot vai emisijas
programmā, izpilda vienu no šiem kritērijiem:
i) to termiņš ir līdz vienam gadam 397 dienām ieskaitot
no emisijas;
ii) to atlikušais termiņš ir līdz vienam gadam 397 dienām
ieskaitot;
iii) tiem vismaz reizi gadā397 dienās piemēro regulāru
peļņas korekciju atbilstīgi biržas nosacījumiem;
iv) to riska profils, ieskaitot kredītu un procentu likmju
riskus, atbilst tādu finanšu instrumentu riskiem, kuriem
ir tāds termiņš, kā minēts i) un ii) daļā, vai kuriem
piemēro peļņas korekciju, kas minēta iii) daļā.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.7. punktu

13.2.2007.

