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ĪSS PAMATOJUMS

Preču tirgi ir fundamentāli atšķiras no klasiskiem finanšu tirgiem. Ir iespējams dzīvot, tieši 
nesaskaroties ar akciju un obligāciju cenām, taču nav iespējams dzīvot, nesaskaroties ar 
pārtikas vai elektroenerģijas cenām. Atvasināti preču instrumenti līgumu veidā, kuri nosaka 
turpmākās piegādes cenu, pastāvēja pirms finanšu tirgiem. Preču tirgi radās no ražotāju un 
patērētāju likumīgām vajadzībām pēc izejvielām, lauksaimniecības produktiem un enerģijas, 
lai aizsargātu sevi no faktoru, kas ir ārpus viņu kontroles, ietekmes uz cenām. Tomēr finanšu 
tirgu izaugsme nozīmē, ka aptuveni pēdējā desmitgadē preces ir pievienojušās obligācijām un 
akcijām kā ieguldījumu aktīvi. 

Attīstība ar precēm saistītos tirgos ir ārkārtīgi svarīga un ir cieši jāuzrauga un jāregulē, ja 
mērķis ir nepieļaut dramatiskas situācijas, piemēram, nemierus saistībā ar badu 2008. gadā, 
kad vēl nepieredzēts pārtikas preču cenu svārstību līmenis radīja reālu un tūlītēju ievērojamas 
pasaules iedzīvotāju daļas cilvēktiesību apdraudējumu. Aizvien pieaugošais preču tirgu 
svārstību un cenu līmenis, kas šķiet nesaistīts ar pamata ieguves izmaksām un līdzsvaru starp 
piedāvājumu un pieprasījumu pēdējo desmit gadu laikā, ir patiešām radījis postošus un 
ilgtermiņā negatīvi ietekmējošus ārējos faktorus, kuru iespējamā ietekme ievērojami
pārsniedz oficiālās attīstības palīdzības kopējā apjoma ietekmi tajā pašā laikposmā.

Bieži ir diskutēts par to, ka pēdējā laika tendences saistībā ar preču tirgiem un jo īpaši preču 
cenu attīstība atspoguļo ekonomikas pamatprincipus, kuru pamatā ir piedāvājums un 
pieprasījums, un jo īpaši straujo pieprasījuma pieaugumu jaunattīstības valstīs, agrodegvielu 
straujo ražošanas pieaugumu, kā arī ārēju krīžu, piemēram, sausuma, plūdu vai politiskas 
spriedzes, ietekmi. Saskaņā ar šādu viedokli spekulācijas un plašāk — finanšu tirgi —
patēriņa cenu veidošanos negatīvi ietekmē pavisam nedaudz vai neietekmē nemaz un gluži 
pretēji — nodrošina vajadzīgo likviditāti, lai garantētu efektīvāku cenu informācijas 
atklāšanas procesu.   Krasi pretēji šādam viedoklim bieži tiek apgalvots, ka spekulācijas ir 
kļuvušas par pēdējā laikā novēroto tendenču galveno virzītājspēku attiecībā uz preču cenām. 
Pat neskatoties uz to, ka jautājumā par virzītājspēku akadēmiskajā un institucionālajā 
literatūrā joprojām nav vienprātības, aizvien pieaug pierādījumu apjoms, ko apstiprina vairāki 
visjaunākie empīriskie pētījumi, kuri uzsver preču tirdzniecības finansializēšanās potenciāli 
lielo kropļojošo un kaitējošo ietekmi neatkarīgi no tā, vai tiek uzskatīts, ka atvasinātu preču 
instrumentu līgumi izraisa tūlītēju cenu rašanos vai arī tūlītējās cenas ietekmē šos līgumus.  

Divi piemēri sniedz patiešām pārliecinošus pierādījumus par finansializācijas būtisko ietekmi 
preču tirgos. Kā nesen tika norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un 
attīstības konferencē (UNCTAD), „ieguldījumi precēs ir kļuvuši par ieguldījumu portfeļa 
sadalījuma lielāku kopējo sastāvdaļu, un tas sakrīt ar būtisku aktīvu palielinājumu preču 
indeksa pārvaldībā. (...) Līdz ar to biržā tirgotu atvasinātu finanšu instrumentu apjoms preču 
tirgū pašlaik par 20 līdz 30 reizēm pārsniedz fiziskās ražošanas apjomu”. Turklāt pēdējo 
desmit gadu laikā cenu korelācijas starp preču un kapitāla vērtspapīru tirgiem ir būtiski 
pieaugušas, sniedzot papildu apstiprinājumu pieņēmumam, ka aiz šīm strukturālajām 
pārmaiņām slēpjas uz finansēm balstīti faktori.     

Svarīgi ir tas, ka, neskatoties uz iepriekš minētajām pretrunām, pastāv plaša vienprātība par 
to, ka trūkst visaptverošas un sīkas informācijas, kas ir vajadzīga, lai veiktu vispārēju 
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novērtējumu par straujās finansializācijas faktisko ietekmi uz preču tirdzniecību pēdējā 
desmitgadē.  Tā kā G20 sanāksmē ir atkārtoti atzīts, ka pastāv pārredzamības un uzraudzības 
trūkums gan attiecībā uz fizisko, gan finansiālo ar patēriņa precēm saistīto tirgu, kas nesniedz 
pilnīgu priekšstatu par būtiskiem nepieciešamajiem datiem, piemēram, par preču krājumu 
līmeni un komerciālo un nekomerciālo dalībnieku finansiālo stāvokli, lai labāk uzraudzītu un 
regulētu ar patēriņa precēm saistīto tirgu. 

Ņemot vērā preču īpaši būtisko nozīmi, nav šaubu, ka visaptveroša ES ilgtspējīgas attīstības 
sadarbības stratēģija ir jāapvieno ar pārredzamākiem un labāk regulētiem ar patēriņa precēm 
saistītajiem tirgiem ES un visā pasaulē. Šāda vajadzība ir īpaši pamatota ES, kur ar patēriņa 
precēm saistītie finanšu tirgi ir mazāk regulēti nekā ASV. 

Komisijas pārstrādātie priekšlikumi attiecībā uz Finanšu instrumentu tirgus direktīvu un 
regulu (FITD un FITR) ietver noteikumus ar skaidri noteiktu mērķi risināt jautājumu par 
nepieciešamību pastiprināt uzraudzību un regulēšanu ar patēriņa precēm saistītos finanšu 
tirgos. Šie priekšlikumi paredz noteiktus pozīciju ierobežojumus vai alternatīvu kārtību 
(59. pants) attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar patēriņa precēm, 
un tas ir atbalstāms solis, ja kopējais mērķis ir atvieglot cenu informācijas atklāšanu un 
efektīvi novērst cenu riskus, kuriem ir pakļauti ražotāji un patērētāji, un līdz ar to nepieļaut un 
koriģēt aktīvu burbuļus un citus traucējumus. Priekšlikumi kā nepieciešamu papildinājumu 
pozīciju ierobežojumiem ievieš tirgum un regulatoriem prasību sniegt pārskatus par pozīcijām 
atbilstīgi tirgotāju kategorijām (60. pants).  Būtu arī jānorāda, ka ir atcelts pašreizējais preču 
tirgotāju pilnīgais atbrīvojums no FITD. Šie noteikumi ir soļo pareizā virzienā, taču ir jādara 
vairāk un ir iespējams darīt vairāk. Šajā ziņā atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas 
Parlamentam saistībā ar FITD un FITR pārskatīšanu būtu jārisina šādi trīs jautājumi. 

1. Stingri jāierobežo atbrīvojumi no FITD, iekļaujot regulas darbības jomā visus ar 
precēm saistītos dalībniekus.

2. Jāpastiprina noteikumi attiecībā uz pozīciju ierobežojumiem (FITD – 59. pants).

3. Jāpastiprina regulatoru pilnvaras iejaukties attiecībā uz īpašiem produktiem vai 
darbībām (FITR — 31., 32. un 35. pants).

Šā atzinuma projekta sagatavotāja ar ierosinātajiem grozījumiem paredz risināt šos trīs 
jautājumus, lai pastiprinātu Eiropas ar patēriņa precēm saistīto tirgu darbību un pārredzamību 
un tajā pašā laikā sniegtu vērtīgu ieguldījumu Savienības attīstības sadarbības stratēģijas 
vispārīgo mērķu sasniegšanā.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) godprātīgas riska ierobežošanas 
darbības ir darbības, kā noteikts direktīvā 
[jaunā FITD]

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 29.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) pārmērīgas spekulācijas ir 
tirdzniecības darbība, kā noteikts direktīvā 
[aunā FITD]

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
nopirkto un pārdoto instrumentu 
nosaukumu un skaitu, to daudzumu, 
izpildes datumu un laiku, darījumu cenām, 
norādi klientu identificēšanai, kuru labā 
ieguldījumu sabiedrība ir veikusi šo 
darījumu, norādi to personu un 
datoralgoritmu identificēšanai ieguldījumu 
sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu 
lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, 
un veidu, kādā identificēt attiecīgās 
ieguldījumu sabiedrības. Ziņojumos par 

3. Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par 
veidu, aktīvu kategoriju, nopirkto un 
pārdoto instrumentu nosaukumu un skaitu, 
to daudzumu, izpildes datumu un laiku, 
darījumu cenām, norādi klientu 
identificēšanai, kuru labā ieguldījumu 
sabiedrība ir veikusi šo darījumu, norādi to 
personu un datoralgoritmu identificēšanai 
ieguldījumu sabiedrībā, kuri atbildīgi par 
ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un 
darījuma veikšanu, un veidu, kādā 
identificēt attiecīgās ieguldījumu 
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darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

sabiedrības. Turklāt attiecībā uz 
darījumiem saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem ziņojumā ir norādīts, vai 
šādi darījumi tiek kvalificēti kā godprātīga 
riska ierobežošana. Ziņojumos par 
darījumiem, kas nav veikti regulētā tirgū, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmā vai 
regulētā tirdzniecības sistēmā, ietver 
norādi, ar kuru identificē darījumu veidus 
atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem 
saskaņā ar 19. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu un 20. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
23. pants – 8. punkts – ca apakšpunkts ( jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) kritēriji, lai noteiktu labticīgus cenu 
fiksēšanas darījumus saistībā ar patēriņa 
precēm, un saistītie pierādījumi, kas 
jāiesniedz ieguldījumu uzņēmumiem, lai 
pamatotu apgalvojumu, ka darījums 
atbilst noteiktajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
31. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pagaidu intervences tiesības EVTI pilnvaras iejaukties

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieteiktā rīcība novērš draudus 
ieguldītāju aizsardzībai vai pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei, vai 
visas Savienības finanšu sistēmas vai tās 
daļas stabilitātei;

(a) ieteiktā rīcība novērš draudus 
ieguldītāju aizsardzībai, ekonomiskajai 
lietderībai vai pienācīgai finanšu tirgu 
darbībai un integritātei, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
1. punkta f) un g) apakšpunktam, tā savā 
tīmekļa vietnē publicē un uztur datubāzi ar 
spēkā esošo pasākumu kopsavilkumiem, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamiem 
finanšu instrumentiem, kvantitatīviem 
pasākumiem vai kvantitatīvi izteiktiem 
sliekšņiem, piemēram, maksimālo līgumu 
skaitu, cik daudz personas drīkst noslēgt 
līdz limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

2. Pēc paziņojuma par pasākuma 
piemērošanu atbilstīgi direktīvas [jaunā 
FITD] 83. panta 5. punktam EVTI reģistrē 
šo pasākumu un tā piemērošanas iemeslus. 
Saistībā ar pasākumiem, ko piemēro 
atbilstīgi direktīvas [jaunā FITD] 72. panta 
1. punkta f) un g) apakšpunktam, tā savā 
tīmekļa vietnē publicē un uztur datubāzi ar 
spēkā esošo pasākumu kopsavilkumiem, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamiem 
finanšu instrumentiem, kvantitatīviem un 
kvalitatīviem pasākumiem vai kvantitatīvi 
izteiktiem sliekšņiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu un tirgus un 
nosacītajām bruto un atvērtajām 
pozīcijām, cik daudz personas drīkst 
noslēgt līdz limita sasniegšanai, jebkurus ar 
pasākumiem saistītus izņēmumus un to 
iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja apstākļi atbilst visiem 
2. punkta nosacījumiem, EVTI var veikt 
vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 
9. panta 5. punktu, ja ir izpildīti visi šā 
panta 2. punkta nosacījumi, EVTI veic 
vienu vai vairākus šādus pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai;

(b) pēc iegūtās informācijas analīzes 
pieprasa šādām personām vai šādas 
kategorijas ieguldītājiem veikt pasākumus 
pozīcijas vai riska apjoma samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ierobežo personas iespējas veikt 
darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem.

(c) ierobežo personas iespējas veikt 
darījumus ar preču atvasinātajiem 
instrumentiem vai aizliedz jaunas līgumu 
šķiras.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu tikai tad, ja ir izpildīti visi šie 
nosacījumi:

Neskarot direktīvas [jaunā FITD] 
59. pantā paredzētos pasākumus, EVTI 
pieņem lēmumu saskaņā ar šā panta 
1. punktu tikai tad, ja ir izpildīts viens vai 
vairāki no šie nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš
draudus pienācīgai finanšu tirgu darbībai 
un integritātei, tostarp saistībā ar fizisko 
preču piegādes kārtību, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei;

(a) šā panta 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā uzskaitītie pasākumi novērš 
draudus — pārmērīgas spekulācijas un 
manipulācijas tirgū, pieaugošas cenu 
svārstības vai cenu informācijas 
atklāšanas traucējumus — efektīvai un 
pienācīgai finanšu tirgu darbībai un 
integritātei, tostarp saistībā ar fizisko preču 
piegādes kārtību, vai apdraud visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, vai kavē riska pārvaldības 
funkciju veikšanu preču tirgos;

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ievērojami novērstu draudus pienācīgai 
finanšu tirgu darbībai un integritātei vai 
fizisko preču piegādes kārtībai, vai visas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitātei vai ievērojami uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus;

(a) novērstu draudus efektīvai un
pienācīgai finanšu tirgu darbībai un 
integritātei vai fizisko preču piegādes 
kārtībai, vai visas Savienības finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitātei vai uzlabo 
kompetento iestāžu spēju uzraudzīt 
draudus;

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) graujoši neietekmētu finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinātu likviditāti 
šajos tirgos vai neradītu nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma sniegtajiem ieguvumiem.

(c) nerada negatīvu ietekmi uz finanšu 
tirgu efektivitāti, tostarp samazinot 
likviditāti šajos tirgos, kuru prasa 
godprātīgi riska ierobežošanas darījumi,
vai radot neskaidrības tirgus dalībniekiem 
tādā veidā, kas nav samērīgi ar pasākuma 
labvēlīgo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
35. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 

4. Pirms pieņemt lēmumu par šā panta 
1. punktā noteikta pasākuma pieņemšanu 
vai atjaunošanu, EVTI informē attiecīgās 
kompetentās iestādes par ieteikto 
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pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 
kategoriju, piemērojamiem finanšu 
instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu, kurus attiecīgā 
persona vai personu kategorija var noslēgt, 
un pasākuma iemeslus.

pasākumu. Šā panta 1. punkta a) vai 
b) apakšpunkta pieprasījuma gadījumā 
paziņojumā ietver tās personas vai personu 
identitāti, kurām tas bija adresēts, un tā 
iemeslus un informāciju par to. Šā panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētā pasākuma 
gadījumā paziņojumā ietver informāciju 
par attiecīgo personu vai personu 
kategoriju, piemērojamiem finanšu 
instrumentiem, attiecīgajiem 
kvantitatīvajiem vai kvalitatīvajiem
pasākumiem, piemēram, maksimālo 
līgumu skaitu un neto un atvērtās 
pozīcijas vērtību, kurus attiecīgā persona 
vai personu kategorija var noslēgt, un 
pasākuma iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
35. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai 
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem pasākumiem, 
piemēram, maksimālo līgumu skaitu, kurus 
attiecīgā persona vai personu kategorija var 
noslēgt, un pasākuma iemeslus.

6. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par katru lēmumu noteikt vai
atjaunot kādu šā panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto pasākumu. 
Paziņojumā ietver sīkāku informāciju par 
attiecīgo personu vai personu kategoriju, 
piemērojamiem finanšu instrumentiem, 
attiecīgajiem kvantitatīvajiem vai 
kvalitatīvajiem pasākumiem, piemēram, 
maksimālo līgumu skaitu un neto un 
atvērtās pozīcijas vērtību, kurus attiecīgā 
persona vai personu kategorija var noslēgt, 
un pasākuma iemeslus.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
35. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Izmantojot deleģētos aktus atbilstīgi 
41. pantam, Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu kritērijus un faktorus, kas 
EVTI jāņem vērā, nosakot, kad rodas 
draudi finanšu tirgu pienācīgai darbībai 
un integritātei, tostarp attiecībā uz fizisku 
preču piegādes nosacījumiem, vai 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

10. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko 
standartu projektus, lai noteiktu 
pasākumus, kritērijus un faktorus, ko tā 
ņem vērā, nosakot, vai pastāv apstākļi 
atbilstīgi šā panta 2. punkta 
a) apakšpunktam.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
35. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a EVTI līdz [2012. gada 
31. decembrim] iesniedz šos regulatīvo 
tehnisko standartu projektus Komisijai.
Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 10.-14. pantu piešķir 
pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā 
minētos deleģētos aktus attiecībā uz 
regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
35. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Lai efektīvi veiktu pienākumus 
attiecībā uz preču tirgiem un koordinētu 
uzraudzības darbības starp ieceltajām 
valstu kompetentajām iestādēm, kas ir 
atbildīgas par šiem tirgiem, EVTI izveido 
īpašu par precēm atbildīgu nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
35. pants – 10.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c EVTI ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un 
citiem attiecīgajiem Savienības un trešo 
valstu nozaru uzraugiem  izstrādā 
regulatīvo tehnisko standartu projektu, 
paredzot attiecīgu rādītāju un 
robežlielumu kopumu, kuri ir vajadzīgi 
attiecīgo preču tirgu īpašību uzraudzībai, 
kā arī tirgus dalībnieki, regulēti tirgi,  
daudzpusēja tirdzniecības sistēma, 
regulēta tirdzniecības sistēma, atvasinātu 
ārpusbiržas instrumentu tirgotāji un 
saskaņā ar regulu [ETIR] atļauti 
tirdzniecības reģistri sniedz sīku un 
apkopotu informāciju attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, EVTI un ESRK.

Or. en


