Dokuments p d jo reizi papildin ts:15.01.2014.

EMIR Biež k uzdotie jaut jumi
1) Kas ir EMIR?
EMIR [European Market Infrastructure Regulation] ir 2012. gada 4. j%lij pie&emt Eiropas
Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par rpusbiržas atvasin tajiem instrumentiem,
centr lajiem dar3jumu partneriem un dar3jumu re4istriem, k ar3 ar to saist3t s regulas, taj skait
regulas, kas iepriekšmin to papildina un ievieš. T s nodibina pien kumu un saist3bu ietvaru vis m
pus m, kas nosl dz dar3jumus ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem un ir saistošas finanšu
iest d m un pus m, kas nav finanšu iest des, k ar3 centr lajiem dar3juma partneriem un dar3jumu
re4istriem. Pamatm r7is ir padar3t droš ku finanšu sist mu un skaidru kopainu uzraudz3bas
iest d m.
2) K da ir EMIR ietekme?
Uz jebkuru personu, kas sl dz dar3jumus ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem, attiecas viens vai
vair ki EMIR pien kumi. Šo pien kumu veids un apm rs ir atkar3gs no t , k persona ir klasific ta
saska& ar EMIR. Atš7ir3b no iepriekš j dar3jumu ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem
regul juma EMIR uzliek pien kumus ne tikai kred3tiest d m vai brokeru sabiedr3b m, bet visiem
atvasin to finanšu instrumentu tirgus dal3bniekiem.
3) K saska
ar EMIR tiek klasific tas puses, kas nosl dz dar$jumus ar atvasin tajiem
finanšu instrumentiem?
Saska& ar EMIR past v sekojošs dar3juma pušu iedal3jums:
1) ‘finanšu dar3juma partneri’ (FC) noz3m ieguld3jumu sabiedr3bas, bankas, apdrošin t jus,
re4istr tos UCITS fondus, pensiju fondus vai alternat3vos ieguld3jumu fondus, kurus p rvalda
alternat3vo ieguld3jumu fondu p rvaldnieki;
2) ‘ne-finanšu dar3juma partneri’ (NFC) noz3m jebk dus uz& mumus vai personas, kas nodibin ti
ES vai rpus t s un netiek pakAauti FC defin3cijai, taj skait uz& mumi, kas nenodarbojas ar finanšu
pakalpojumu sniegšanu.
J atz3m , ka EMIR izš7ir divus NFC paveidus: tos, kuriem 30 darba dienu laik ir dar3jumu ar
atvasin tajiem finanšu instrumentiem (turpm k – OTC dar3jumu) kop j s poz3cijas (iz&emot
komerci lo hedž šanu), kas p rsniedz noteiktos kl3ringa sliekš&us (NFC+), un tos, kas nep rsniedz
(NFC-).
4) K di ir kl$ringa sliekš i NFC saska

ar EMIR?

NFC kl3ringa sliekš&i ir sekojoši:
• EUR 1 miljards bruto nosac3t v rt3ba dar3jumiem ar rpusbiržas (OTC) kred3ta
atvasin tajiem finanšu instrumentiem;
• EUR 1 miljards bruto nosac3t v rt3ba dar3jumiem ar OTC kapit la atvasin tajiem finanšu
instrumeniem;
• EUR 3 miljardi bruto nosac3t v rt3ba dar3jumiem ar OTC procentu likmju atvasin tajiem
finanšu instrumentiem;
• EUR 3 miljardi bruto nosac3t v rt3ba dar3jumiem ar OTC val%tas mai&as likmju
atvasin tajiem finanšu instrumentiem;
• EUR 3 miljardi bruto nosac3t v rt3ba dar3jumiem ar OTC preHu un citiem atvasin tajiem
finanšu instrumentiem.
Dar3jumi ar OTC atvasin tajiem finanšu instrumentiem, kas objekt3vi v rt jami k komercdarb3bas
finans šanas riskus mazinoši (hedž šana), netiek iekAauti kl3ringa sliekš&u v rt3bas apr 7in .
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Ja NFC- p rsniedz vienu no dar3juma klases sliekš&iem, kl3ringam tiks pakAauti visi dar3jumi ar
atvasin tajiem finanšu instrumentiem no jebkuras finanšu instrumentu klases tikm r, kam r tiks
p rsniegti kl3ringa sliekš&i.
No 2013. gada 15. marta NFC nekav joties j inform t s kompetent iest de, tikl3dz ir p rsniegta
kl3ringa sliekš&u v rt3ba.
5) K di ir galvenie pien kumi NFC-?
Ja J%s esat NFC- un sl dzat dar3jumus ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem, Jums ir sekojoši
pamatpien kumi:
• zi ot dar3jumu re4istram par dar3jumiem ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem;
• piem rot riska ierobežošanas pa mienus attiec3b uz OTC dar3jumiem; un
• uzraudz$t dar$jumus attiec3b uz kl3ringa sliekš&iem un zi&ot kompetentaj m iest d m, kad
tiek sasniegts jebkurš no nor d3tajiem sliekš&iem.
6) K di ir galvenie pien kumi NFC+?
Ja J%s esat NFC+ un sl dzat dar3jumus ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem, Jums ir sekojoši
pamatpien kumi:
• zi ot dar3jumu re4istram par dar3jumiem ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem;
• veikt kl$ringu OTC dar3jumiem, kam j piem ro kl3rings (detaliz tas kl3ringa pras3bas šobr3d
v l nav izstr d tas); un
• piem rot riska ierobežošanas pa mienus attiec3b uz OTC dar3jumiem, kam nav j veic
kl3rings.
7) K di ir ‘riska ierobežošanas pa

mieni’?

Riska ierobežošanas pa& mieni saska& ar EMIR ietver dar3jumu savlaic3gu apstiprin šanu, portfeAu
saska&ošanu (rekoncil ciju), portfeAa sabl3v šanu, str3dus izš7iršanas k rt3bu un ikdienas dar3jumu
nov rt šanu. M r7is ir ierobežot puses kred3triskus divpus jos OTC dar3jumos, kam nav j veic
kl3rings, pus m samazinot savstarp j s ekspoz3cijas gad3jum , ja notiek saist3bu neizpilde.
Saska& ar EMIR pras3b m riska ierobežošanas pa& mieni tiek piem roti (ar3 ekstrateritori li) OTC
dar3jumiem starp sekojoš m dar3jumu pus m:
1)
starp div m ES re4istr t m dar3juma pus m;
2)
starp ES un rpus ES re4istr t m dar3juma pus m;
3)
starp rpus ES re4istr t m dar3juma pus m, ja dar3jumam ir tieša, b%tiska un paredzama
ietekme ES vai gad3jumos, kad ESMA uzskata par nepieciešamu vai atbilstošu, lai nov rstu
izvair3šanos no EMIR pras3bu iev rošanas.
Ja saska& ar Eiropas Komisijas pie&emto ieviešanas regul jumu atseviš7as ne-ES valsts ties3bas
tiks atz3tas par l3dzv rt3g m EMIR pras3b m, puses ir ties3gas piem rot attiec3g s ne-ES valsts
regul jumu.
8) Kad j veic dar$juma apstiprin šana?
Saska& ar EMIR pras3b m noteikts pien kums apstiprin t katru OTC dar3jumu, kurš netiek pakAauts
EMIR noteiktaj m kl3ringa pras3b m. Par dar3jumu, kura apstiprin šana nav pabeigta ilg k k piecas
darba dienas, j zi&o kompetentaj m iest d m. Saska& ar EMIR akt3vu klas m past v daž di
maksim lie apstiprin šanas termi&i (skat. tabulu). Banka praks pamat piem ros dar3juma
apstiprin šanu l3dz n kam s darba dienas beig m (T+1).
Akt3vu klases
NFC-

kredītriska (CR) un
procentu likmju (IR)
mijmaiņas darījumi

Izpildes sākuma datums
15.03.2013
T+5

2

01.09.2013
T+3

01.03.2014

01.09.2014
T+2

NFC+

kapitāla (EQ), valūtas T+7
maiņas (FX), preču
(COMM)
mijmaiņas
darījumiem un citiem
OTC darījumiem
kredītriska (CR) un T+2
procentu likmju (IR)
mijmaiņas darījumi
kapitāla (EQ), valūtas T+3
maiņas (FX), preču
(COMM)
mijmaiņas
darījumiem un citiem
OTC darījumiem

T+4

T+2

T+1

T+2

T+1

9) Kas ir ‘portfe6u saska ošana (rekoncil cija)’ un cik bieži t j veic?

Portfeļu saskaņošana (rekoncilācija) ir neizpildīto OTC darījumu salīdzināšanas process starp
darījumu pusēm. Saskaņošanas biežums ir atkarīgs no neizpildīto darījumu skaita:
Kategorija
NFC-*
NFC+*

Ar vienu pusi noslēgto, bet vēl neizpildīto Rekoncilācijas
darījumu skaits
biežums
100 vai mazāk darījumi
Reizi gadā
Vairāk kā 100 darījumi
Katru ceturksni
50 vai mazāk darījumi
Katru ceturksni
51 līdz 500 darījumi
Katru nedēļu
Vairāk kā 500 darījumi
Ik dienas

10) K das ir galven s str$dus risin šanas pras$bas?
EMIR uzliek par pien kumu pus m pan kt vienošan s par str3dus konstat šanu, risin šanas k rt3bu,
re4istr šanu un uzraudz3bu. EMIR pras3bas attiecas uz str3diem, kas saist3ti ar OTC dar3jumu
atz3šanu vai to v rt3bas noteikšanu un nodrošin jumu apmai&u starp dar3juma pus m.
11) K notiks zi ošana? K di ir termi i zi ošanai dar$jumu re9istriem?
Zi&ošana ir noteiktas inform cijas par dar3jumiem ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem (gan OTC,
gan birž tirgotajiem) sniegšana jaunizveidot m instit%cij m – dar3jumu re4istriem (trade
repositaries).
S kot ar 2014. gada 12. febru ri (zi&ošanas s kuma diena), pus m ir j nodrošina zi&ošana par
nosl gtajiem, groz3tajiem un izbeigtajiem dar3jumiem ar atvasin tajiem finanšu instrumentiem l3dz
n kam s darba dienas beig m.
Papildus tam pus m j nodrošina zi&ošana ar3 par iepriekš nosl gtajiem dar3jumiem, kuriem izpildes
termi&š ir p c 15.08.2012:
Dar$juma
nosl gšanas datums
Pirms 16.08.2012
Pirms 16.08.2012
Pirms 16.08.2012

Dar$juma
izpildes
termi š
Pirms 16.08.2012
No 16.08.2012 l3dz
11.02.2014
12.02.2014 vai v l k

Zi ojuma veikšanas
termi š
Nav j zi&o
No 12.02.2014 l3dz
11.02.2017
No 12.02.2014 l3dz
13.05.2014
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No 16.08.2012 l3dz
11.02.2014
No 16.08.2012 l3dz
11.02.2014
12.02.2014 vai v l k

No 16.08.2012 l3dz
11.02.2014
12.02.2014 vai v l k

No 12.02.2014
11.02.2017
12.02.2014

12.02.2014 vai v l k

L3dz n kam s darba
dienas beig m

l3dz

12) Vai var zi ošanu dar$jumu re9istriem dele9 t cit m person m?
J , zi&ošanu dar3jumu re4istriem var uztic t trešaj m person m vai otrai dar3jumu pusei (ja pan kta
š da vienošan s). J uzsver, ka Jums saglab sies atbild3ba par zi&ošanu. Lai nodrošin tu dar3jumu
zi&ošanu dar3jumu re4istriem, Jums j ieg%st LEI (Legal Entity Identifier) identifikators zem k min taj
k rt3b .
13) Kas ir LEI (Legal Entity Identifier) identifikators?
LEI ir 20 burtu un skaitAu kombin cija, kas Aauj unik li identific t juridisko personu. LEI ir izstr d ts, lai
b%tu iesp jams identific t un sasaist3t dar3juma puses ar m r7i p rvald3t sist misko un dar3juma
partnera risku. Pemot v r to, ka vispasaules kvalit tes standartu noteic js - Central Operating Unit
(COU) - v l piln3b nedarbojas, tika ieviests pre-LEI identifikators.
14) K es varu ieg?t savu pre-LEI identifikatoru?
J%s varat apskat3t aktu lo pre-LEI izsniedz ju
http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm vai
http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

(sponsored

Pre-

LOUs)

sarakstu

15) Vai manam uz mumam ir oblig ti j ieg?st pre-LEI identifikators?
J , juridisk m person m, kas ir re4istr tas ES, ir p c iesp jas tr k j ieg%st pre-LEI identifikators.
Tas b%s Jums nepieciešams, lai izpild3tu zi&ošanas pien kumu dar3jumu re4istriem saska& ar EMIR
pras3b m.
16) Papildu inform cija

ESMA informācija par EMIR
http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR

Atruna:
Banka nekonsultē savu klientu vai sadarbības partneri par EMIR noteiktajiem juridiskajiem un tiesiskajiem pienākumiem un iesaka veikt
neatkarīgas juridiskās konsultācijas. Šis dokuments nebūtu jāuzskata par piedāvājumu vai lūgumu iesaistīties jebkādas finanšu
instrumentu tirdzniecības darbībās vai pirkt vai pārdot finanšu instrumentus vai saņemt ieguldījumu pakalpojumus. Banka nesniedz
nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, ka šāda informācija un atzinumi ir precīzi un pilnīgi. Jebkurā gadījumā informācija, kas ietverta
šajā vēstulē, sniedz tikai vispārīgu pārskatu par tēmām, ir pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, kas nav minētas šajā vēstulē, ko varētu
būt nepieciešams ievērot. Banka neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies
no jebkura šajā dokumentā iekļautā materiāla izmantošanas.
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