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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 Regulu (ES) 

Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem  

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2015)0648), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0403/2015), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 3. marta atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0064/2016), 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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PASKAIDROJUMS 

Regulā (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regula — KPR) un Direktīvā 2013/36/ES 

(Kapitāla prasību direktīva — KPD) noteiktās prasības attiecas gan uz kredītiestādēm, gan uz 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Prudenciālās uzraudzības regulējums, kas piemērojams 

ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ir atvasināts no attiecīgā kredītiestāžu regulējuma, 

pielāgojot to ieguldījumu pakalpojumiem, kurus minētās sabiedrības sniedz.  

Ar KPR 493. panta 1. punktu un 498. panta 1. punktu preču dīleri (ieguldījumu brokeru 

sabiedrības, kuru pamatdarbība ir tikai un vienīgi ieguldījumu pakalpojumu sniegšana vai ar 

finanšu instrumentiem saistītas darbības saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 

C iedaļas 5., 6., 7., 9. un 10. punktu un kurām 2006. gada 31. decembrī nepiemēroja Padomes 

1993. gada 10. maija Direktīvu 93/22/EEK) ir atbrīvoti attiecīgi no lielo riska darījumu 

prasībām un no pašu kapitāla prasībām.  

Abu atbrīvojumu darbības beigu termiņš ir 2017. gada 31. decembris. Sākumā KPR bija 

iekļauta tā dēvētā turpināmības klauzula, lai dotu pietiekami daudz laika regulatoriem noteikt 

tādu uzraudzības regulējumu, kas pielāgots preču dīleru riska profilam. Jēdziens „preču 

dīleris” attiecas uz daudziem dažādiem enerģētikas un preču tirgus dalībniekiem — daži ir 

iesaistīti tikai preču atvasināto instrumentu līgumu tirdzniecībā un funkciju un riska ziņā ir 

līdzīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, savukārt citiem preču atvasināto instrumentu 

tirdzniecība ir vienīgi preču ražošanas papilddarbība.  

Komisija nolēma vienoti veikt attiecīgā preču dīleru regulējuma, kā arī vispārējā ieguldījumu 

brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības regulējuma pārskatīšanu (turpmāk — 

ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējuma pārskatīšana) un sagatavot vienu ziņojumu par 

abiem šiem tematiem. To atzina par vajadzīgu, lai nodrošinātu, ka tiek izveidota saskaņota 

visu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības sistēma. Darbs pie 

ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējuma pārskatīšanas jau ir sācies — Komisija ir 

vērsusies pie Eiropas Banku iestādes (EBI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 

pēc tehniska padoma šajā jautājumā. Ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējuma pārskatīšana 

ir sarežģīts projekts, kas līdz šā gada beigām nebūs pabeigts. Tādēļ ir ļoti maz ticams, ka 

tiesību aktus, kas varētu tapt šīs pārskatīšanas rezultātā, būtu iespējams sagatavot, pieņemt un 

sākt piemērot pirms spēkā esošo atbrīvojumu darbības beigu termiņa (proti, pirms 2017. gada 

beigām). Tas ietekmē preču dīlerus — ja līdz minētajam termiņam nebūs ieviesta īpaša 

prudenciālās uzraudzības sistēma, ko varētu izveidot ieguldījumu brokeru sabiedrību 

regulējuma pārskatīšanas rezultātā, preču dīleriem ar 2018. gada 1. janvāri būs pilnībā 

piemērojamas KPR/KPD prasības.  

Šādā gadījumā rodas divas problēmas. Pirmkārt, KPR/KPD prasības preču dīleriem būtu 

pilnībā piemērojamas bez apzināta (un pamatota) lēmuma pieņemšanas par to, ka šāda pieeja 

tiem patiešām ir vispiemērotākā. Otrkārt, pieņemot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību 

regulējuma pārskatīšanas rezultātā būtu izveidota īpaši pielāgota preču dīleru uzraudzības 

sistēma, tiem vairs nebūtu stabila tiesiskā regulējuma. Ļoti īsā laikposmā (viena līdz divu 

gadu laikā) pašreizējo režīmu, saskaņā ar kuru preču dīleri ir atbrīvoti no lielo riska darījumu 

un pašu kapitāla prasībām, nomainītu pagaidu režīms, kas ietvertu visas KPR/KPD prasības, 

galarezultātā pārejot uz iepriekšminēto īpaši pielāgoto sistēmu. Lai šādu situāciju nepieļautu, 

ir lietderīgi pagarināt pašlaik KPR noteikto atbrīvojumu darbības laikposmu. Nosakot 

pagarinājumu, būtu jāņem vērā laiks, kas būs nepieciešams, lai pabeigtu ieguldījumu brokeru 
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sabiedrību regulējuma pārskatīšanu un lai sagatavotu, pieņemtu un sāktu piemērot tiesību 

aktus, kuri varētu tapt minētās pārskatīšanas rezultātā. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 
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