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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2009. gada 5. marts)
pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvai, ar ko Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK izdara grozījumus attiecībā uz
bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska
darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību
(CON/2009/17)
(2009/C 93/03)
Ievads un juridiskais pamats
Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 22. oktobrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt
atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvā 2006/48/EK un
Direktīvā 2006/49/EK izdara grozījumus attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem
pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (1)
(turpmāk – “ierosinātā direktīva”) (2).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā. ECB
Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo
teikumu.

Vispārīgi apsvērumi
Eiropas finanšu nozares uzraudzības kārtības reforma
1.

ECB uzsver, ka šajā atzinumā paustie īpašie apsvērumi neierobežo tās iespējamo turpmāko ieguldījumu
plašākās Eiropas līmeņa diskusijās par Eiropas uzraudzības kārtības reformu (3), jo īpaši attiecībā uz
rekomendācijām, ko sniedz Komisijas izveidotā augsta līmeņa ekspertu grupa (4).

(1) COM(2008) 602 galīgā versija, 2008. gada 1. oktobris. Pieejama www.eur-lex.europa.eu
(2) Šis atzinums balstās uz 2008. gada 1. oktobra versiju, par kuru oficiāli tika lūgts ECB atzinums. Padomes darba grupa
ir veikusi turpmākus grozījumus ierosinātajā direktīvā.
(3) Sk. Prezidentvalsts secinājumu 8. punktu, Eiropadome, 2008. gada 15.–16. oktobris, pieejai Padomes interneta lapā
www.consilium.europa.eu, kā arī Komisijas paziņojumu “No finanšu krīzes augšupejai: Eiropas rīcības programma”,
COM(2008) 706, 2008. gada 29. oktobris, pieejams Komisijas interneta lapā www.ec.europa.eu
(4) De Larosière grupas ziņojums, 2009. gada 25. februāris, pieejams www.europa.eu
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Juridiskie instrumenti Eiropas banku nozares tiesību aktu saskaņotai ieviešanai
2.

ECB vairākas reizes paudusi viedokli (1), ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija
Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta redakcija) (2) un
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta redakcija) (3) pašreizējā struktūra nevar tikt
uzskatīta par vēlamo galīgo rezultātu, bet gan par vienu no pasākumiem ilgtermiņa procesā, kura
mērķis ir pieņemt uz Eiropas Savienības finanšu iestādēm attiecināmu tieši piemērojamu 2. līmeņa
ieviešanas pasākumu kopumu, kas atbilst saskaņā ar Lamfalisī pieeju izstrādātiem principiem un uzdevumiem. Direktīva 2006/48/EK paredz ierobežotu pieeju komitoloģijas procedūrai un ierobežotu
piemērošanas jomu ieviešanas pasākumiem (4). Bāzeles II nolīguma (5) ieviešana sniedza vienreizēju
iespēju šajā sakarā pārskatīt Direktīvu 2006/48/EK, bet šī iespēja netika izmantota. Tādēļ banku nozarē
vēl ir daudz darāmā, lai varētu pilnībā baudīt Lamfalisī regulējuma pieejas ieguvumus. Šim procesam
nepieciešams: i) Kopienas 1. līmeņa tiesību aktos noteikt tikai pamatprincipus, kas atspoguļo galvenos
politiskos lēmumus jautājumu būtību, un ii) tehniska rakstura normas apvienot vienā vai vairākās tieši
piemērojamās 2. līmeņa regulās, kas, pastiprināti izmantojot komitoloģijas procedūru, pakāpeniski kļūs
par ES finanšu iestādēm piemērojamo tehnisko normu galvenajiem dokumentiem. Šajā sakarā ECB
uzskata, ka vairums Direktīvas 2006/48/EK un Direktīvas 2006/49/EK tehnisko pielikumu jāpieņem kā
2. līmeņa pasākumi un, ciktāl tas atbilst vajadzībai nodrošināt nacionālās ieviešanas elastīgumu, kā
Komisijas regulas.

3.

Ierobežotā iespēja izmantot būtiskus un strukturētus 2. līmeņa ieviešanas pasākumus saistībā ar Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK nosaka to, ka lielāka loma ir pamatnostādnēm Lamfalisī
regulējums 3. līmenī. Šajā sakarā ECB atzīmē, ka ierosinātā direktīva pirmo reizi Direktīvā 2006/48/EK
iekļauj tiešas atsauces uz Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas (CEBS) pamatnostādnēm un ieteikumiem (6). ECB pilnībā apzinās šo pamatnostādņu sniegtās priekšrocības, ievērojamo darbu, ko CEBS
ieguldījusi uzraudzības standartu un prakses saskaņošanā, kā arī nepieciešamību nodrošināt to ievērošanu dalībvalstīs. Tomēr, ņemot vērā, ka tās nav saistošas, šīs pamatnostādnes negarantē Kopienas
tiesību aktu saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Saskaņā ar “Labākas likumdošanas” principiem (7),
Kopienas tiesību aktos būtu jāizvairās no šādu nesaistošu pamatnostādņu norādīšanas. Tā vietā ECB
iesaka ierosinātajā direktīvā norādīt jomas, kurās CEBS tiek lūgta sniegt ieguldījumu uzraudzības prakses
konverģences veicināšanā. Turklāt saskaņā ar Lamfalisī pieeju un 2. punktā norādīto, kā arī ņemot vērā
turpmāko ieguldījumu saskaņota tiesiskā regulējuma pieņemšanā ES līmenī, dažos gadījumos var būt
ieteicams Kopienas likumdevējiem šo 3. līmeņa nesaistošo CEBS pamatnostādņu saturu pēc būtības
iekļaut saistošos Kopienas tiesību aktos ar 1. līmeņa aktu palīdzību, izmantojot koplēmuma

(1) Sk. 6. punktu ECB 2004. gada 20. februāra Atzinumā CON/2004/7 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK,
91/765/EEK, 93/6/EEK un 94/19/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/12/EK, 2002/83/EK un
2002/87/EK, lai izveidotu jaunu finanšu pakalpojumu komitejas organizatorisko struktūru (COM(2003) 659 galīgā
redakcija), (OV C 58, 6.3.2004., 23. lpp.), 6.–10. punktu ECB 2005. gada 17. februāra Atzinumā CON/2005/4 pēc
Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kas pārstrādā
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu
un veikšanu un Padomes 1993. gada 15. marta Direktīvu 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu
kapitāla pietiekamību (OV C 52, 2.3.2005., 37. lpp.), kā arī 3.5. punktu ECB 2006. gada 18. decembra Atzinumā
CON/2006/60 par priekšlikumu direktīvai, ar kuru izdara grozījumus dažās Kopienas direktīvās attiecībā uz procedūras noteikumiem un novērtēšanas kritērijiem, kādi uzraudzības iestādēm jāizmanto, lai novērtētu līdzdalības iegādi
un palielināšanu finanšu sektora iestādēs (OV C 27, 7.2.2007., 1. lpp.).
(2) OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
(3) OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.
(4) Sk. Direktīvas 2006/48/EK 150. un 151. pantu un šo normu grozījumus ierosinātajā direktīvā.
(5) Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised
Framework”, Bank for International Settlements (BIS), June 2004, pieejams SNB interneta lapā www.bis.org
(6) Šajā sakarā sk. jauno 1. un 7. apsvērumu, 42.b pantu, 63.a panta 6. punktu un 131.a panta 2. punkta otro
apakšpunktu.
(7) Šajā sakarā sk. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopējo praktisko rokasgrāmatu tiesību aktu izstrādē iesaistītajām
personām Kopienas iestādēs, jo īpaši 12. un 17. ieteikumu, 38. un 54. lpp., pieejama ES interneta lapā www.europa.eu
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procedūru, vai 2. līmeņa ieviešanas pasākumu veidā, kurus pieņemtu Komisija, izmantojot tās pilnvaras
komitoloģijas procedūrā, un kurus piemērotu vienādi visās dalībvalstīs (1).

4.

ECB saprot, ka vairāku Komisijas ierosināto grozījumu Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK,
pamatā ir nesenie finanšu satricinājumi un ka pašreizējos apstākļos nebija iespējama šo direktīvu
restrukturizācija. Tomēr ECB uzskata, ka šo direktīvu radikāla pārskatīšana, ievērojot iepriekš tekstā
minētos principus, ievērojami veicinātu Kopienas banku nozares tiesību aktu caurredzamību un juridisko noteiktību. Pašreizējie tirgus satricinājumi uzsvēruši arī to, cik svarīgi ir tiesību akti, kas var tikt
viegli grozīti, lai pielāgotos mainīgiem apstākļiem, t. i., 2. līmeņa ieviešanas pasākumi, mazāk elastīgajiem 1. līmeņa aktiem atstājot vien pamatprincipus, kuri parasti ir pastāvīgāki. ECB aicina ES likumdevējus apsvērt iepriekš minētos ieteikumus, ņemot vērā arī augsta līmeņa ekspertu grupas secinājumus.

Komitoloģija
5.

Komisija nesen ierosinājusi divus ieviešanas direktīvu projektus, kas attiecas uz tehniskiem noteikumiem
saistībā ar risku pārvaldību (2). ECB atzīmē, ka daži no šiem tehniskajiem noteikumiem attiecas uz
vērtspapīrošanu un ārējo kredītreitinga iestāžu izmantoto metodiku. Lai gan ECB nav īpašu apsvērumu
par šīm konkrētajām normām, tā piekrīt Komisijas viedoklim attiecībā uz 1. līmeņa un 2. līmeņa
pasākumu pieņemšanas secību (3), saskaņā ar kuru: i) juridiskās saskaņotības un caurredzamības dēļ
2. līmeņa pasākumiem principā nevajadzētu tikt pieņemtiem pirms 1. līmeņa pasākumiem, tādējādi
iespējams ietekmējot diskusiju par to saturu, un ii) 1. līmeņa un 2. līmeņa pasākumi jāizstrādā pēc
iespējas vienlaicīgi. Tas veicinās arī ECB padomdevējas funkciju izpildi saskaņā ar Līguma 105. panta
4. punktu attiecībā uz ierosinātiem Kopienas tiesību aktiem (t. sk., 2. līmeņa ieviešanas pasākumiem).

Īpaši apsvērumi
Starpbanku darījumi un monetārās politikas īstenošana (ierosinātais jaunais 113. panta 3. un 4. punkts Direktīvā
2006/48/EK)
6.

ECB principā atzinīgi novērtē ierosinātās direktīvas mērķi, uzlabot riska un likviditātes pārvaldību
kredītiestādēs, t. sk., attiecībā uz starpbanku darījumiem (4). Jo īpaši, ECB atbalsta Komisijas viedokli,
ka starpbanku darījumi rada ievērojamu risku, jo bankas, lai gan tās tiek regulētas, var bankrotēt, un ka
lieliem starpbanku darījumiem nepieciešama ļoti piesardzīga pārvaldība (5).

7.

ECB atzīmē, ka ierosinātā direktīva paredz atbrīvojumu “aktīvu posteņiem, kas ir prasības pret iestādēm
un citi riska darījumi ar iestādēm, ar nosacījumu, ka šie riska darījumi … neilgst vairāk kā līdz
nākamajai darbadienai un ir izteikti tās dalībvalsts valūtā, kura izmanto šo iespēju, ja šāda valūta
nav euro” (6). ECB uzskata, ka šāda norma rada pamatu bažām par vienlīdzīgas konkurences apstākļiem
un ka šī norma jāgroza, lai paredzētu vienādu attieksmi visās dalībvalstīs.

(1) Lamfalisī komiteja 2001. gadā norādīja, ka šie interpretējošie ieteikumi un kopējie standarti, kas “attiecas uz jautājumiem, kurus neaptver ES tiesību akti, vajadzības gadījumā varētu tikt pieņemti kā Kopienas tiesību akti, izmantojot
2. līmeņa procedūru” (sk. Eiropas Vērtspapīru tirgu regulēšanas ekspertu komitejas Noslēguma ziņojumu, 15.2.2001,
37. lpp., pieejams ES interneta lapā www.europa.eu)
(2) Komisijas direktīvas projekts, ar ko groza dažus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK pielikumus
attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem, kas saistīti ar risku pārvaldību, un Komisijas direktīvas projekts, ar ko groza
dažus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/49/EK pielikumus attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem, kas
saistīti ar risku pārvaldību, pieejami Komisijas interneta lapā www.ec.europa.eu
(3) Komisijas paziņojums – Lamfalisī procesa pārskats – Pastiprināta uzraudzības konverģence,20.11.2007, COM(2007)
727 galīgā redakcija, pieejams Komisijas interneta lapā www.ec.europa.eu
(4) Sk. ierosinātās direktīvas Paskaidrojuma raksta 6.2.3. un 6.4.5. punktu, 8.–10. lpp.
(5) Sk. ierosinātās direktīvas Paskaidrojuma raksta 6.2.3. punktu, 8. lpp.
(6) Ierosinātais 113. panta 4. punkta f) apakšpunkts.
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8.

Turklāt ECB aicina būt piesardzīgiem, izstrādājot pasākumus, kas ierobežo starpbanku darījumus, jo
ierosinātajiem pasākumiem jāizvairās no likviditātes plūsmas traucējumiem starpbanku tirgū. No monetārās politikas īstenošanas viedokļa likviditātes plūsmas ierobežojumi starpbanku tirgū, jo īpaši attiecībā
uz ļoti īsiem darījumu termiņiem, kas ir vienas dienas garumā vai nedēļu gari, nav vēlami ne parastos
apstākļos, ne pašreizējā finanšu tirgu satricinājumu situācijā. Parastos apstākļos Eurosistēmas darījuma
partneru tirdzniecības aktivitātes ir būtiskas īstermiņa likviditātes sadalei tirgū, un tās nevajadzētu
ierobežot, jo tas negatīvi ietekmētu naudas tirgus īstermiņa procentu likmju vienmērīgu virzību, tām
tuvinoties Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju minimālajai pieteikuma likmei.

9.

Šajā sakarā ECB uzsver, ka īstermiņa aizņēmumiem nepiemīt tāda paša apmēra risks kā aizņēmumiem
ar ilgāku termiņu. Turklāt atšķiras arī darījuma partneru kredītu kvalitāte. Attiecībā uz ierosināto
ierobežojumu starpbanku darījumiem 25 % apmērā no kredītiestādes pašu kapitāla vai EUR 150
milj. apmērā (1), neatkarīgi no to termiņa, ECB veiktā kvantitatīvā analīze liecina, ka, ja šāds ierobežojums būtu spēkā pirms finanšu tirgus krīzes sākuma 2007. gada augustā, daļai banku tiktu radīti šķēršļi
lielā skaitā darījumu, kas saistīti ar aizdevumiem uz nakti. Tās ir ievērojamas un nevēlamas izmaiņas
salīdzinājumā ar pašreizējo ES tiesisko regulējumu, kas dalībvalstīm ļauj pilnībā vai daļēji atbrīvot no
lielu darījumu noteikumu piemērošanas “prasības pret iestādēm un citus darījumus ar iestādēm, kuru
termiņš ir viens gads vai mazāk par vienu gadu” (2). No monetārās politikas īstenošanas viedokļa ECB
uzskata, ka iepriekš minētais ierosinātais ierobežojums kavēs vienmērīgu likviditātes plūsmu starpbanku
tirgū un kaitēs vienmērīgai euro naudas tirgus darbībai. Lai gan ECB uzsver, ka kredītiestāžu rīcībā jābūt
riska ierobežošanas un novērošanas instrumentiem, kas atbilst Direktīvas 2006/48/EK V pielikumā
izklāstītajām prasībām un kas paredzēti iespējamiem riskiem saistībā ar ļoti īsa termiņa starpbanku
darījumiem, ECB tomēr atzinīgi novērtētu to, ka prasības ar ļoti īsu termiņu, piem., viena nedēļa vai
mazāk, tiktu atbrīvotas no lielo darījumu noteikumu izpildes. Turklāt ECB atzinīgi novērtētu naudas
tirgus analīzi visā ES un, balstoties uz šo analīzi, tādu pasākumu iespējamu ieviešanu kā, piemēram,
atbrīvojums prasībām ar termiņu ilgāku par vienu nedēļu.

Likviditātes jautājumi (ierosinātais jaunais V un XI pielikums, kā arī 41. pants)
10. ECB uzskata, ka grozījumi Direktīvā 2006/48/EK, kas attiecas uz likviditātes risku (3) un kas īsteno
Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) (4) un CEBS (5) darbu, ir vajadzīgs un apsveicams pasākums, ņemot vērā likviditātes riska pārvaldības nozīmi, ko parāda pašreizējie tirgus satricinājumi. Šajā
sakarā, ņemot vērā arī Komisijas turpmāko darbu, ir svarīgi sniegt turpmākus norādījumus attiecībā uz
tādiem galvenajiem aspektiem kā riska tolerances definīcija un noteikšana (6) un likviditātes rezervju
pietiekamība (7). Ņemot vērā centrālo banku uzdevumus finanšu stabilitātes nodrošināšanā, nepieciešams nodrošināt, ka tām ir pienācīga piekļuve informācijai, kas saistīta ar banku ārkārtas finansējuma
plāniem.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Sk. ierosinātā 111. panta 1. punkta otro apakšpunktu.
Jaunais 113. panta 3. punkta i) apakšpunkts.
Sk. jauno V pielikumu.
Sk. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, pieejams SNB
interneta lapā www.bis.org
(5) Sk. First part of the CEBS’ technical advice on liquidity risk management – Survey of the current regulatory frameworks adopted by
the EEA regulators, 15.8.2007, un Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk
management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA,
18.9.2008, CEBS 2008 147, pieejams CEBS interneta lapā www.c-ebs.org
(6) Sk. V pielikuma jauno 14.a punktu.
(7) Sk. V pielikuma jauno 14. un 18. punktu un XI pielikuma jauno 1. punkta e) apakšpunktu.
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11. ECB atzīmē, ka tās nesenajā tehniskajā konsultācijā Komisijai par likviditātes riska pārvaldību (1), CEBS
iesaka, pārrobežu grupu uzraugiem cieši koordinēt savu darbību, jo īpaši uzlabotas informācijas
apmaiņas ceļā, kā arī uzraugu kolēģiju ietvaros, lai labāk saprastu grupu likviditātes riska raksturu
un novērstu prasību nevajadzīgu atkārtošanos. CEBS iesaka attiecīgos gadījumos uzraugiem aktīvi
apspriest iespēju izcelsmes valsts uzraugiem uzticēt uzdevumus, kas saistīti ar filiāļu likviditātes uzraudzību. Ņemot vērā darbu pie likviditātes riska pārvaldības un likviditātes uzraudzības nodošanas
prakses (2), ECB atzīmē, ka ekonomikas un monetārās savienības rezultātā Eurosistēmā par kredītiestāžu
filiāļu likviditātes uzraudzību atbild vienīgi izcelsmes dalībvalsts. Direktīvas 2006/48/EK turpmāku
pārskatīšanu kontekstā izcelsmes un uzņēmējas dalībvalstis, kuras ieviesušas euro, varētu tikt nošķirtas
no dalībvalstīm, kuras to nav izdarījušas. Ja kompetentās iestādes atrodas izcelsmes un uzņēmējas
dalībvalstīs, kuru valūtas ir atšķirīgas, uz filiāli varētu attiekties uzņēmējas dalībvalsts likviditātes nosacījumi. Tomēr euro zonā šī atšķirība ir zaudējusi savu nozīmi attiecībā uz filiālēm, jo tām ir vienota
bilance vienā valūtā ar galveno biroju un tām nav vajadzīgs atsevišķi pašu līdzekļi vai kapitāls. Turklāt
dalībvalstī izveidotajām un oficiāli atzītajām noguldījumu garantiju sistēmām jāattiecas uz noguldītājiem
filiālēs, kuras nodibinājušas kredītiestādes citās dalībvalstīs.

12. ECB iesaka arī grozīt Direktīvas 2006/48/EK 41. pantu, kas attiecas uz atbildību par pasākumiem, kuri
izriet no monetārās politikas piemērošanas, ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) pastāvēšanu.

Informācijas apmaiņa un sadarbība starp centrālajām bankām un uzraudzības iestādēm (Direktīvas 2006/48/EK
ierosinātais jaunais 42.a panta 2. punkts, 49. pants un 130. panta 1. punkts)
13. ECB atbalsta to, ka tiek precizēti spēkā esošie finanšu stabilitātes iestāžu koordinācijas un informācijas
apmaiņas pienākumi ārkārtas situācijās, t. sk., finanšu tirgiem nelabvēlīgu notikumu gadījumos. Pastāvošo pienākumu precizēšana ir īpaši apsveicama attiecībā uz uzraudzības iestāžu un centrālo banku
informācijas apmaiņu par konkrētām banku grupām.

14. ECB atzīmē, ka, Direktīvai 2006/48/EK nosakot, ka uzraudzības iestādēm nevar aizliegt nodot centrālajām bankām, t. sk., ECB (3), informāciju, kas nepieciešama to pienākumu izpildei (4), ierosinātā direktīva nosaka, ka Direktīvā 2006/48/EK minētajā ārkārtas situācijā (5), dalībvalstīm jāatļauj uzraudzības
iestādēm sniegt informāciju centrālajām bankām Kopienā. Ierosinātā direktīva paredz, ka šī informācijas
paziņošana attiecas gan uz “parastām”, gan ārkārtas situācijām, ja informācija ir nepieciešama centrālās
bankas uzdevumu veikšanai. ECB atzinīgi novērtē šos grozījumus un jo īpaši atsauces iekļaušanu
Direktīvā 2006/48/EK uz neizsmeļošu centrālās bankas uzdevumu sarakstu, kam būs nepieciešama
informācijas paziņošana, aptverot monetārās politikas īstenošanu, maksājumu un vērtspapīru norēķinu
sistēmu pārraudzību, kā arī finanšu stabilitātes nodrošināšanu. ECB ir arī divi šādi apsvērumi. Pirmkārt,
lai gan iepriekš minētajā uzdevumu sarakstā norādīta “maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu
(1) Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues
listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18.9.2008, CEBS 2008 147, 29. ieteikums, 11.
un 64.–66. lpp., pieejams CEBS interneta lapā www.c-ebs.org
(2) Sk. CEBS’s Executive summary regarding work on delegation, 3.9.2008, pieejams CEBS interneta lapā www.c-ebs.org
(3) Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 23. punkts.
(4) Sk. Direktīvas 2006/48/EK 49. panta a) apakšpunktu un jauno 49. panta a) apakšpunktu.
(5) Jaunais 130. panta 1. punkts.
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uzraudzība” (1), būtu vēlams pievienot norādi uz “klīringa sistēmām” un visā Direktīvā 2006/48/EK
konsekventi lietot formulējumu “maksājumu, klīringa un vērtspapīru norēķinu sistēmas”. Otrkārt,
atsauce uz “normatīvos aktos paredzētiem” pienākumiem, norāda, ka šie uzdevumi noteikti normatīvos
aktos. Tā kā dažos gadījumos tādas funkcijas kā, piemēram, centrālās bankas uzdevums nodrošināt
finanšu stabilitāti nav noteiktas normatīvos aktos, vārdus “normatīvos aktos paredzētus” jāsvītro.

15. ECB saprot, ka ierosinātie grozījumi neparedz grozīt pašreizējo regulējumu informācijas apmaiņai starp
uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām parastās situācijās, bet to mērķis ir uzlabot informācijas
apmaiņu šo iestāžu starpā ārkārtas situāciju gadījumā. ECB uzskata, ka ir vēlams zināmā mērā saskaņot
šo pienākumu raksturu, lai novērstu nevēlamu nelīdzsvarotību attiecībā uz informāciju, kas centrālajām
bankām pieejama parastos apstākļos un ārkārtas situācijās (2). Eurosistēmas centrālo banku pieredze
rāda, ka pastāv ievērojama centrālo banku darbības un uzraudzības funkciju saplūšana attiecībā uz
informāciju. Tas apliecina nepieciešamību nostiprināt centrālo banku veiktā finanšu stabilitātes novērtējuma un atsevišķu finanšu iestāžu uzraudzības saikni (3). Kā tas jau norādīts agrākajos atzinumos (4),
praksē individuālu iestāžu uzraudzība gūs labumu no centrālās bankas veiktā finanšu stabilitātes
novērtējuma, kurš, savukārt, balstās arī uz uzraudzības iestāžu sniegto informāciju. Piemēram, uzraudzības iestādēm parastos apstākļos regulāri jākomunicē ar citām uzraudzības iestādēm un centrālajām
bankām gan savā valstī, gan ārvalstīs, lai veicinātu efektīvu sadarbību uzraudzības jomā un likviditātes
riska pārvaldības pārraudzībā. Komunikācijai jānotiek regulāri parastos apstākļos, bet satricinājumu
laikā informācijas apmaiņas raksturs un biežums attiecīgi jāpielāgo (5).

Uzraudzītāju kolēģijas (ierosinātais jaunais 42.a, 129. un 131.a pants)
16. ECB atzinīgi novērtē uzraudzītāju kolēģiju tiesiskā pamata ierosināto pastiprinājumu (6). Tas ir solis
pretī uzraudzības iestāžu konverģencei, un veicinās saskaņotību visās dalībvalstīs. ECB uzskata, ka
uzraudzītāju kolēģiju izmantošana veicinās sadarbību pārrobežu banku ikdienas uzraudzībā, finanšu
stabilitātes risku novērtēšanu un pārvaldības koordināciju krīzes situācijās.

Nacionālo uzraudzības iestāžu pilnvaru Kopienas dimensija
17. ECB pilnībā atbalsta Ecofin vairākkārt pausto mērķi stiprināt Kopienas dimensiju nacionālo uzraudzības
iestāžu pilnvarās, kas atspoguļots ierosinātajā direktīvā, ņemot vērā, ka finanšu stabilitātes jautājumi
(1) Sk. arī 46. panta 2. punkta otro apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā
2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).
(2) Salīdzināt Direktīvas 2006/48/EK 49. panta pirmo daļu un ierosinātās direktīvas tā paša panta ierosināto jauno pēdējo
daļu.
(3) Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 7.4.2008, V.8 ieteikums,
42.–43. lpp., kas norāda, ka “Uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām jāuzlabo sadarbība un informācijas
apmaiņa, t. sk., novērtējot riskus finanšu stabilitātei. Tirgus satricinājumu periodos informācijas apmaiņai jābūt
ātrai”. Pieejams Finanšu stabilitātes foruma interneta lapā www.fsforum.org
(4) Sk., piem., 2.4.1. punktu ECB 2007. gada 5. novembra Atzinumā CON/2007/33 pēc Austrijas Finanšu ministrijas
lūguma par likumprojektu, ar ko groza Banku likumu, Krājbanku likumu, Finanšu tirgus uzraudzības iestādes likumu
un Likumu par Oesterreichische Nationalbank, kā arī 2.4.1. punktu ECB 2006. gada 9. marta Atzinumā CON/2006/15
pēc Polijas finanšu ministra lūguma par likumprojektu par finanšu iestāžu uzraudzību. Visi ECB atzinumi ir pieejami
ECB interneta lapā www.ecb.europa.eu
(5) Sk. 17. principu Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision 14.–36. lpp., pieejams SNB interneta lapā
www.bis.org Citi ar likviditāti saistītie jautājumi apskatīti šī atzinuma 11. un 12. punktā.
(6) Sk. jauno 131.a pantu.
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jāvērtē pārrobežu līmenī (1). Šajā sakarā ECB atzinīgi vērtē noteikumus par to, ka jāizvērtē lēmuma
iespējamā ietekme uz finanšu sistēmas stabilitāti visās pārējās saistītajās dalībvalstīs. Konsekvences dēļ
ECB iesaka vienmēr atsaukties uz lēmuma “iespējamo ietekmi” nevis tā “ietekmi” (2). ECB tāpat uzskata,
ka iepriekš minēto noteikumu praktiskai īstenošanai gadījumos, ja šim nolūkam nevar izmantot uzraudzītāju kolēģijas, jāapsver konsultāciju mehānisms ar citām saistītajām dalībvalstīm, kas līdzīgs tiem
mehānismiem, kuri paredzēti citās finanšu nozares direktīvās (3).

Vērtspapīrošana (ierosinātais jaunais 122.a pants)
18. Ierosināto pasākumu attiecībā uz kapitāla prasībām un vērtspapīrošanas riska pārvaldību (4) mērķi
ietver: i) pienākumu finansētājiem un/vai iniciatoriem uzturēt būtisku tīro ekonomisko ieinteresētību (5)
vērtspapīrošanas darījumos; ii) prasību kredītiestādēm labāk izprast riskus, ko tās uzņemas kā ieguldītāji
vērtspapīrošanā; iii) kredītiestāžu kā iniciatoru vai finansētāju informācijas atklātības prakses uzlabošanu
un iv) kompetento iestāžu uzraudzības prakses nostiprināšanu saistībā ar vērtspapīrošanu. ECB atbalsta
šo ierosināto grozījumu ieviešanu, kuru mērķis ir saskaņot vērtspapīrošanas tirgus dalībnieku motivāciju (6). Tajā pašā laikā ECB uzsver vajadzību pēc plaša, likvīda un labi funkcionējoša otrreizējā vērtspapīrošanas tirgus, jo īpaši, ņemot vērā ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstību izmantošanai
par nodrošinājumu monetārās politikas operācijās.

Pirmkārt, ja šī ierosinātā direktīva paliek 1. līmeņa akts, neraugoties uz apsvērumiem šī atzinuma 2. un
4. punktā, ECB uzsver vajadzību i) precizēt iepriekš minēto noteikumu piemērošanas jomu, ii) definēt
“būtisku tīro ekonomisko ieinteresētību” un iii) lietot terminus konsekventi, lai veicinātu saskaņotību to
piemērošanā un novērstu regulējuma izvēles risku. Jāapsver arī pienācīgas pārbaudes prasību nošķiršana
attiecībā uz kredītiestādes tirdzniecības portfeli un netirgojamo aktīvu portfeli atbilstoši attiecīgajiem
ieguldījumu periodiem, lai novērstu negatīvas sekas attiecībā uz tirgus veidošanas darbībām.

Otrkārt, ECB atzīmē, ka, lai gan būtiskas ekonomiskās ieinteresētības uzturēšana teorētiski ir spēcīgs
instruments motivācijas saskaņošanai, tās praktiskā īstenošana var radīt grūtības (7). Tādēļ ECB atzinīgi
vērtē Komisijas nolūku sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ierosināto grozījumu
piemērošanu un efektivitāti, ņemot vērā attīstību tirgū, kā arī ņemot vērā nepieciešamību atjaunot
vērtspapīrošanas tirgu darbību. Turklāt ECB atzīmē Padomes ierosināto apsvērumu attiecībā uz pasākumiem saistībā ar iespējamo vērtspapīrošanas mehānismu nelīdzsvarotību un vajadzību nodrošināt
saskaņotību un atbilstību visā finanšu nozares regulējumā (8).
(1) Sk. Ecofin 2008. gada 7. oktobra secinājumu 17. lpp., pieejami Eiropadomes interneta lapā www.consilium.europa.eu
(2) Salīdzināt ierosinātās direktīvas 6. apsvērumu ar jauno 40. panta 3. punktu un XI pielikuma jaunā 1.a punktā trešo
teikumu.
(3) Sk., piem., 132. panta 3. punktu Direktīvā 2006/48/EK un 12. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes
2002. gada 16. decembra Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem
un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK,
79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās
98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).
(4) Sk. jauno 122.a pantu.
(5) Kā norādīts jaunajā 122.a panta 1. punktā.
(6) ECB ir informēta, ka šis jaunais ierosinātās direktīvas pants ir grozīts Padomes darba grupā.
(7) Sk. novērtējumu ECB ziņojumā The incentive structure of the “originate and distribute model”, 2008. gada decembris,
pieejams ECB interneta lapā www.ecb.europa.eu
(8) Sk. ierosināto 15. apsvērumu, Padomes 2008. gada 19. novembra vispārīgās pieejas pēdējais teikums (piejams
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16216.en08.pdf), kas nosaka arī, ka Komisija pēc ierosināto pasākumu ietekmes izvērtēšanas plāno izteikt attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.
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Treškārt, ECB redz pamatu pārskatīt Direktīvā 2006/48/EK un ierosinātajā direktīvā izmantoto
vērtspapīrošanas terminoloģiju, lai to ciešāk saskaņotu ar parasti izmantoto juridisko terminoloģiju
un nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību (1).

Visbeidzot, jāpārbauda prasības uzturēt būtisku tīro ekonomisko ieinteresētību un grāmatvedības
prasību mijiedarbība (2). Šajā sakarā ECB redz pamatu turpināt attīstīt Starptautiskās grāmatvedības
standartu padomes (IASB) Starptautisko finanšu ziņošanas standartu (IFRS) 39 (3) norādījumus un
IASB Pastāvīgās interpretācijas komitejas (SIC) 12. izdevuma (4) norādījumus, lai risinātu jautājumus,
kas saistīti ar ierosinātās direktīvas vērtspapīrošanas normu iespējamo ietekmi uz neatzīšanas un
konsolidācijas noteikumiem.

Papildu juridiskie un tehniskie apsvērumi
19. Atsaucoties uz ECB, ECBS un ECBS nacionālajām centrālajām bankām, ECB iesaka izmanot formulējumu, kas atbilst Līguma un Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”)
noteikumiem, lai novērstu novecojušu jēdzienu turpmāku konsolidāciju un uzlabotu Direktīvas lasāmību.

20. Direktīvai 2006/48/EK raksturīga virkne atkārtojošos vai atgriezenisku atsauču, kuras ietekmē tās
saprotamību un skaidrību (5). Turklāt vairākas atsauces nav formulētas “tā, lai atsaucē minamā noteikuma būtība būtu saprotama bez šī noteikuma izlasīšanas” (6). Šī neveiksmīgā prakse tiek turpināta
ierosinātajā direktīvā (7). ECB iesaka juridiskās noteiktības un caurredzamības dēļ šīs normas pārstrādāt
tā, lai tās būtu iespējams izlasīt un saprast, nemeklējot citas Direktīvas 2006/48/EK normas.

21. Direktīva 2006/48/EK atsaucas uz “citām publiskām iestādēm, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmu
pārraudzību” (8). ECB ir konsekventi vairākos gadījumos norādījusi, ka Līguma 105. panta 2. punkts un
ECBS Statūtu 3.1. pants nosaka Eurosistēmas pārraudzības aktivitāšu tiesisko pamatu, kā arī to, ka
(1) Vērtspapīrošanai piemērojamo nacionālo likumu 15 dalībvalstīs pārskatam skatīt Eiropas Finanšu tirgu juristu grupas
(EFMLG) ziņojumu par juridiskajiem šķēršļiem pārrobežu vērtspapīrošanai Eiropas Savienībā,7.5.2007, pieejams
EFMLG interneta lapā www.efmlg.org
(2) ECB ziņojums par banku struktūrām, 24. lpp.
(3) Financial Instruments: Recognition and Measurement, izdots 2003. gada decembrī.
(4) Consolidation – Special Purpose Entities.
(5) Sk. Kopējo praktisko rokasgrāmatu un jo īpaši 16. ieteikumu, pieejama ES interneta lapā www.europa.eu
(6) Kopējās praktiskās rokasgrāmatas 16.7. ieteikumu, pieejama ES interneta lapā www.europa.eu
(7) Sk., piem., Direktīvas 2006/48/EK 129. panta 2. punktu un jauno 129. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
(8) Direktīvas 2006/48/EK 49. panta b) apakšpunkts.
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Eurosistēmas kompetence pārraudzības jomā izriet no ECBS Statūtu 22. panta (1). ECB uzskata, ka
Līguma 105. panta 2. punkts un ECBS Statūtu 3.1. pants izslēdz jebkuras Kopienas iestādes vai
nacionālās iestādes, kas nav centrālā banka, kura rīkojas ECBS/Eurosistēmas ietvaros, iejaukšanos Eurosistēmas pārraudzības kompetencē (2). Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar ECB pozīciju attiecībā
pret citiem Kopienas tiesību aktiem (3), ECB iesaka svītrot iepriekš minēto atsauci (4).
22. Klīringa, norēķinu un glabāšanas darbības rada īpaša veida risku, kam nevar piemērot tādus pašu
noteikumus kā riskiem, kas rodas no parastajām starpbanku aizdevumu darbībām. Galvenais iemesls
ir tas, ka šie darījumi ir ar ļoti īsu termiņu, jo parasti tie nav garāki par vienu nakti, kā arī tie ir ārpus
attiecīgo iestāžu kontroles, jo šie darījumi parasti ir klientu aktivitāšu rezultāts. Lai gan jāpastāv
pienācīgiem seku mazināšanas un uzraudzības mehānismiem attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar šīm
darbībām, ECB atbalsta ierosinātajā direktīvā šajā sakarā noteikto atbrīvojumu (5). Pielikumā ir izklāstīti
redakcionāli priekšlikumi šī atbrīvojuma precizēšanai.
Redakcionāli priekšlikumi
Gadījumos, kuros iepriekš tekstā minētie komentāri saistīti ar grozījumiem ierosinātajā direktīvā, attiecīgie
redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 5. martā
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

(1) Sk., piem., 7. punktu ECB 2000. gada 20. janvāra Atzinumā CON/99/19 pēc Luksemburgas Valsts kases un budžeta
ministrijas lūguma par tiesību akta projektu, ar ko 1993. gada 5. aprīļa likumā (ar grozījumiem) attiecībā uz finanšu
nozari ievieš Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, un papildina
1998. gada 23. decembra likumu, ar ko izveido par finanšu nozares uzraudzību atbildīgo komisiju, kā arī nesenā
pagātnē – 7.2. punktu ECB 2006. gada 22. maija Atzinumā CON/2006/23 pēc Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta lūguma par likumprojektu, ar ko groza Likumu par Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.
(2) ECB arī nesenajos atzinumos par nacionālajiem likumprojektiem dalībvalstīs, kas nav euro zonā, norādījusi, ka Eurosistēmas centrālās bankas maksājumu sistēmu pārraudzību veic saskaņā ar ECB Padomes noteikto kopīgo pārraudzības
politiku, kas tiks piemērota arī citām centrālajām bankām pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ieviesīs euro (sk., piem.,
13.–16. punktu ECB 2005. gada 15. jūlija Atzinumā CON/2005/24 pēc Čehijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma
par likumprojektu par finanšu tirgus uzraudzības iestāžu integrāciju, kā arī nesenākā pagātnē – 3.9. un 3.10. punktu
ECB 2008. gada 2. decembra Atzinumā CON/2008/83 pēc Ungārijas Finanšu ministrijas lūguma par likumprojektu, ar
ko groza Likumu par Magyar Nemzeti Bank. Turklāt savus attiecīgos likumus ir grozījušas arī citas ārpus euro zonas
dalībvalstis. Apvienotajā Karalistē maksājumu sistēmu pārraudzību, nebalstoties uz normatīvajos aktos noteikta
pamata, pašreiz veic Bank of England. Lielbritānijas Parlamentā izskatāmā Banku likuma 5. daļa (pieejams AK Parlamenta interneta lapā www.parliament.uk, 87. lpp.) formāli apstiprinās Bank of England lomu maksājumu sistēmu
pārraudzībā.
(3) Sk., 14. punktu ECB 2001. gada 13. septembra Atzinumā CON/2001/25 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK,
79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās
98/78/EK un 2001/12/EK (OV C 271, 26.9.2001., 10. lpp.).
(4) T. sk., Direktīvas 2006/48/EK 26. apsvērumā
(5) Jaunais 106. panta 2. punkta c) apakšpunkts.
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PIELIKUMS
REDAKCIONĀLI PRIEKŠLIKUMI
Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1. grozījums
Ierosinātās direktīvas 6. apsvērums.
6.

Kompetento iestāžu pilnvarojumā jāpievērš uzmanība
Kopienas aspektam. Tādēļ kompetentajām iestādēm
būtu jāņem vērā to pieņemto lēmumu ietekme uz
finanšu sistēmas stabilitāti visās pārējās dalībvalstīs.

6.

Kompetento iestāžu pilnvarojumā jāpievērš uzmanība
Kopienas aspektam. Tādēļ kompetentajām iestādēm
būtu jāņem vērā to pieņemto lēmumu iespējamā
ietekme uz finanšu sistēmas stabilitāti visās pārējās
dalībvalstīs.

Pamatojums – sk. atzinuma 17. punktu
2. grozījums
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 4. panta 23. punkts
4. pants

4. pants

23. “centrālās bankas” ietver arī Eiropas Centrālo banku, ja
vien nav norādīts citādi;

23. “centrālās bankas” ietver arī Eiropas Centrālo banku
sistēmas nacionālās centrālās bankas un Eiropas
Centrālo banku, ja vien nav norādīts citādi;

[nav grozījumu ierosinātajā direktīvā]

Pamatojums – sk. atzinuma 19. punktu
3. grozījums
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 41. pants
41. pants

41. pants

Līdz turpmākai koordinācijai uzņēmējas dalībvalstis sadarbībā ar izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm
joprojām ir atbildīgas par kredītiestāžu filiāļu likviditātes
uzraudzību.

Līdz turpmākai koordinācijai uzņēmējas dalībvalstis sadarbībā ar izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm
joprojām ir atbildīgas par kredītiestāžu filiāļu likviditātes
uzraudzību.

Neskarot pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Monetārās
sistēmas stiprināšanai, uzņēmējas dalībvalstis joprojām ir
pilnībā atbildīgas par pasākumiem, ko veic, īstenojot to
monetāro politiku.

Neskarot pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Monetārās
sistēmas stiprināšanai, Eiropas Centrālo banku sistēma
un, attiecīgos gadījumos, uzņēmējas dalībvalstis joprojām
ir pilnībā atbildīgas par pasākumiem, ko veic, īstenojot to
monetāro politiku.

[nav grozījumu ierosinātajā direktīvā]

Pamatojums – sk. atzinuma 11. un 12. punktu
4. grozījums
Ierosinātās direktīvas 1. panta 4. punkts
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 42.a panta 2. punkts
42.a pants

42.a pants

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes tās uzņēmējas dalībvalsts, kurā ir dibināta sistēmiski nozīmīgā
filiāle, kompetentajām iestādēm paziņo 132. panta
1. punkta c) un d) apakšpunktā minēto informāciju un
veic 129. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos uzdevumus sadarbībā ar uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām
iestādēm.

2. Izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes tās uzņēmējas dalībvalsts, kurā ir dibināta sistēmiski nozīmīgā
filiāle, kompetentajām iestādēm paziņo 132. panta
1. punkta c) un d) apakšpunktā minēto informāciju un
veic 129. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos uzdevumus sadarbībā ar uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām
iestādēm.

22.4.2009.
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Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē
ārkārtas situāciju kredītiestādē saskaņā ar 130. panta 1.
punktu, tā pēc iespējas ātrāk brīdina par šādu situāciju
49. panta ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes.

Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē
ārkārtas situāciju kredītiestādē saskaņā ar 130. panta 1.
punktu, tā pēc iespējas ātrāk brīdina par šādu situāciju
Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālās bankas
un49. panta ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes.

Pamatojums – sk. atzinuma 19. punktu
5. grozījums
Ierosinātās direktīvas 1. panta 6. punkts
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 49. pants
49. pants

49. pants

Šī iedaļa neliedz kompetentai iestādei nosūtīt informāciju
šādām iestādēm to uzdevumu veikšanai:

Šī iedaļa neliedz kompetentai iestādei nosūtīt informāciju
šādām iestādēm to uzdevumu veikšanai:

a) centrālajām bankām un citām struktūrām, kas kā monetāras iestādes pilda līdzīgas funkcijas, ja šī informācija ir
nozīmīga, lai veiktu attiecīgus normatīvos aktos paredzētus pienākumus, tostarp monetārās politikas īstenošanu, maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu
pārraudzību un finanšu stabilitātes nodrošināšanu; un

a) centrālajām bankām un citām struktūrām, kas kā monetāras iestādes pilda līdzīgas funkcijas, ja šī informācija ir
nozīmīga, lai veiktu attiecīgus normatīvos aktos paredzētus pienākumus, tostarp monetārās politikas īstenošanu, maksājumu, klīringa un vērtspapīru norēķinu
sistēmu pārraudzību un finanšu stabilitātes nodrošināšanu; un

b) attiecīgos gadījumos, citām publiskām iestādēm, kas ir
atbildīgas par norēķinu sistēmu pārraudzību.
Šī iedaļa neliedz minētajām iestādēm vai struktūrām
paziņot kompetentajām iestādēm tādu informāciju, kāda
tām var būt vajadzīga 45. panta nolūkiem.
…
Direktīvas 130. panta 1. punktā minētajā ārkārtas situācijā
dalībvalstis ļauj kompetentajām iestādēm nodot informāciju
centrālajām bankām Kopienā, ja šī informācija ir nozīmīga,
lai veiktu attiecīgus normatīvos aktos paredzētus pienākumus, tostarp monetārās politikas īstenošanu, maksājumu
un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību un finanšu
stabilitātes nodrošināšanu.

a) centrālajām bankām un citām struktūrām, kas kā monetāras iestādes pilda līdzīgas funkcijas, ja šī informācija ir
nozīmīga, lai veiktu attiecīgus normatīvos aktos paredzētus pienākumus, tostarp monetārās politikas īstenošanu, maksājumu, klīringa un vērtspapīru norēķinu
sistēmu pārraudzību un finanšu stabilitātes nodrošināšanu; un
Šī iedaļa neliedz minētajām iestādēm vai struktūrām
paziņot kompetentajām iestādēm tādu informāciju, kāda
tām var būt vajadzīga 45. panta nolūkiem.
…
Direktīvas 130. panta 1. punktā minētajā ārkārtas situācijā
dalībvalstis ļauj kompetentajām iestādēm nodot informāciju
centrālajām bankām Kopienā, ja šī informācija ir nozīmīga,
lai veiktu attiecīgus normatīvos aktos paredzētus pienākumus, tostarp monetārās politikas īstenošanu, maksājumu
un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību un finanšu
stabilitātes nodrošināšanu.

Pamatojums – sk. atzinuma 14., 19. un 21. punktu
6. grozījums
Ierosinātās direktīvas 1. panta 16. punkta a) apakšpunkts
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 106. panta 2. punkta c) apakšpunkts
106. pants

106. pants

2. Riska darījumi nav jebkuri no šādiem darījumiem:

2. Riska darījumi nav jebkuri no šādiem darījumiem:

...

...

c) gadījumā, kad klientiem tiek nodrošināti naudas pārskaitīšanas vai vērtspapīru mijieskaita un norēķinu pakalpojumi, — kavējumi finansējuma saņemšanā un citi riska
darījumi, kas radušies klientu darbības rezultātā un
neilgst vairāk kā līdz nākamajai darba dienai.

c) gadījumā, kad klientiem tiek nodrošināti naudas pārskaitīšanas vai vērtspapīru finanšu instrumentu mijieskaita,
un norēķinu un glabāšanas pakalpojumi, — kavējumi
finansējuma saņemšanā un citi riska darījumi, kas radušies klientu darbības rezultātā un neilgst vairāk kā līdz
nākamajai darba dienai.
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Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

Pamatojums – sk. atzinuma 22. punktu

7. grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 21. punkta d) apakšpunkts
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 113. panta 4. punkts

113. pants

113. pants

4. Dalībvalstis var pilnībā vai daļēji atbrīvot turpmāk
minētos riska darījumus no 111. panta 1. punkta piemērošanas:

4. Dalībvalstis var pilnībā vai daļēji atbrīvot turpmāk
minētos riska darījumus no 111. panta 1. punkta piemērošanas:

…

…

f) aktīvu posteņus, kas ir prasības pret iestādēm un citi
riska darījumi ar iestādēm, ar nosacījumu, ka šie riska
darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā
līdz nākamajai darbadienai un ir izteikti tās dalībvalsts
valūtā, kura izmanto šo iespēju, ja šāda valūta nav euro.

f) aktīvu posteņus, kas ir prasības pret iestādēm un citi
riska darījumi ar iestādēm, ar nosacījumu, ka šie riska
darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls un neilgst vairāk
kā septiņas darbadienaslīdz nākamajai darbadienai un
ir izteikti tās dalībvalsts valūtā, kura izmanto šo iespēju,
ja šāda valūta nav euro.

Pamatojums – sk. atzinuma 6. un 9. punktu

8. grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 29. punkts
Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 130. panta 1. punkts

130. pants

130. pants

1. Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp finanšu tirgu nelabvēlīga attīstība, kas var apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti
kādā no dalībvalstīm, kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās sistēmiski
nozīmīgās filiāles, konsolidētās uzraudzības iestāde saskaņā
ar 1. nodaļas 2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina 49.
panta ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes un
paziņo visu ar to uzdevumu izpildi saistīto būtisko informāciju. Šie pienākumi attiecas uz visām 125. un 126.
pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kā arī
129. panta 1. punktā noteikto kompetento iestādi.

1. Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp finanšu tirgu nelabvēlīga attīstība, kas var apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti
kādā no dalībvalstīm, kur atļauts darboties grupas uzņēmumiem vai kur ir dibinātas 42.a pantā minētās sistēmiski
nozīmīgās filiāles, konsolidētās uzraudzības iestāde saskaņā
ar 1. nodaļas 2. iedaļu pēc iespējas ātrāk par to brīdina
Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālās bankas un
49. panta ceturtajā daļā un 50. pantā minētās iestādes un
paziņo visu ar to uzdevumu izpildi saistīto būtisko informāciju. Šie pienākumi attiecas uz visām 125. un 126.
pantā minētajām kompetentajām iestādēm, kā arī
129. panta 1. punktā noteikto kompetento iestādi.

Ja 49. panta ceturtajā daļā minētā iestāde konstatē šī
punkta pirmajā daļā aprakstīto situāciju, tā pēc iespējas
ātrāk brīdina par to 125. un 126. pantā minētās kompetentās iestādes.

Ja Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālā banka 49.
panta ceturtajā daļā minētā iestāde konstatē šī punkta
pirmajā daļā aprakstīto situāciju, tā pēc iespējas ātrāk
brīdina par to 125. un 126. pantā minētās kompetentās
iestādes.

22.4.2009.

22.4.2009.
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Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

Kompetentā iestāde un 49. panta ceturtajā daļā minētā
iestāde pēc iespējas izmanto esošos saziņas kanālus.

Kompetentās iestādes un Eiropas Centrālo banku
sistēmas centrālās bankas 49. panta ceturtajā daļā minētā
iestāde pēc iespējas izmanto esošos saziņas kanālus.

Pamatojums – sk. atzinuma 19. punktu
(1) Nosvītrotais teksts ir tā teksta daļa, kuru ECB ierosina svītrot. Teksts treknrakstā ir tā teksta daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu.
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