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Grozījums Nr. 139
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Visatbilstīgākā un nepieciešamākā 
noteikumu kā tiesību akta forma ir regula, 
jo daži noteikumi uzliek privātpersonām 
tiešu pienākumu sniegt informāciju un 
uzrādīt neto īsās pozīcijas attiecībā uz 
dažiem instrumentiem un nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu. Regula arī ir 
nepieciešama, lai Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI), ko izveido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
[…/…], tiktu piešķirtas pilnvaras koordinēt 
kompetento iestāžu veiktos pasākumus un 
pašai veikt pasākumus.

(3) Uzskata, ka visatbilstīgākā un 
nepieciešamākā noteikumu kā tiesību akta 
forma ir regula, jo daži noteikumi uzliek 
privātpersonām tiešu pienākumu sniegt 
informāciju un uzrādīt neto īsās pozīcijas 
attiecībā uz dažiem instrumentiem. Regula 
arī ir nepieciešama, lai Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādei (EUI (EVTI), ko izveido 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1095/2010, tiktu piešķirtas 
pilnvaras koordinēt kompetento iestāžu 
veiktos pasākumus un pašai veikt 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Visatbilstīgākā un nepieciešamākā 
noteikumu kā tiesību akta forma ir regula, 
jo daži noteikumi uzliek privātpersonām 
tiešu pienākumu sniegt informāciju un 
uzrādīt neto īsās pozīcijas attiecībā uz 
dažiem instrumentiem un nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu. Regula arī ir 
nepieciešama, lai Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI), ko izveido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
[…/…], tiktu piešķirtas pilnvaras koordinēt 
kompetento iestāžu veiktos pasākumus un 

(3) Visatbilstīgākā un nepieciešamākā 
noteikumu kā tiesību akta forma ir regula, 
jo daži noteikumi uzliek privātpersonām 
tiešu pienākumu sniegt informāciju un 
uzrādīt neto īsās pozīcijas attiecībā uz 
dažiem instrumentiem un nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu. Šī regula neuzliek 
ziņošanas un informācijas uzrādīšanas 
prasības attiecībā uz garajām pozīcijām, 
jo šādas prasības ir priekšmets Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2004/109/EK par atklātības prasību 
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pašai veikt pasākumus. saskaņošanu attiecībā uz informāciju par 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts 
tirgot regulētā tirgū1. Regula arī ir 
nepieciešama, lai Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EUI (EVTI), ko izveido ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1095/2010, tiktu piešķirtas 
pilnvaras koordinēt kompetento iestāžu 
veiktos pasākumus un pašai veikt 
pasākumus.
______________________

1 OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2004/109/EK jau attiecas uz ziņošanas un informācijas uzrādīšanas prasībām 
saistībā ar garajām pozīcijām, un tām nevajadzētu būt šīs regulas priekšmetam. Ikvienam 
priekšlikumam grozīt prasības uzrādīt informāciju, kas izklāstītas Direktīvā 2004/109/EK, ir 
jābūt saskaņotam ar šīs direktīvas pārskatīšanu (kas pašlaik notiek).

Grozījums Nr. 141
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Visatbilstīgākā un nepieciešamākā 
noteikumu kā tiesību akta forma ir regula, 
jo daži noteikumi uzliek privātpersonām 
tiešu pienākumu sniegt informāciju un 
uzrādīt neto īsās pozīcijas attiecībā uz 
dažiem instrumentiem un nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu. Regula arī ir 
nepieciešama, lai Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādei (EVTI), ko izveido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
[…/…], tiktu piešķirtas pilnvaras koordinēt 
kompetento iestāžu veiktos pasākumus un 
pašai veikt pasākumus.

(3) Visatbilstīgākā un nepieciešamākā 
noteikumu kā tiesību akta forma ir regula, 
jo daži noteikumi uzliek privātpersonām 
tiešu pienākumu sniegt informāciju un 
uzrādīt neto īsās pozīcijas attiecībā uz 
dažiem instrumentiem un nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu. Šī regula neuzliek 
informācijas sniegšanas un uzrādīšanas 
pienākumu attiecībā uz garajām 
pozīcijām, jo šāda prasība ir priekšmets 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2004/109/EK par atklātības 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 
vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū1. 
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Regula arī ir nepieciešama, lai Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (EUI (EVTI), 
ko izveido ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010, tiktu 
piešķirtas pilnvaras koordinēt kompetento 
iestāžu veiktos pasākumus un pašai veikt 
pasākumus.
__________________

1 OV 390, 31.12.2004., 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Uz informācijas sniegšanas un uzrādīšanas prasībām jau attiecas Atklātības direktīva 
(Direktīva 2004/109/EK), kura pašlaik tiek pārskatīta. Šī regula attiecas uz īsās pozīcijas 
pārdošanu, tāpēc nebūtu piemēroti tajā paredzēt arī pasākumus attiecībā uz garo pozīciju.

Grozījums Nr. 142
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, nevajadzīgi 
nenovirzoties no īsās pozīcijas pārdošanas 
devuma tirgus kvalitātei un efektivitātei.

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus un nodrošinātu tirgus 
kvalitāti un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, nevajadzīgi 
nenovirzoties no īsās pozīcijas pārdošanas 
devuma tirgus kvalitātei un efektivitātei.

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, neradot kaitīgu ietekmi
uz Eiropas finanšu tirgu stabilitāti un to 
spēju nodrošināt likviditāti reālajai 
ekonomikai. Tomēr dalībvalstīm 
nevajadzētu liegt izveidot stingrāku 
regulējumu attiecībā uz kredītsaistību 
neizpildes mijmaiņas līgumiem un īsās 
pozīcijas pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, nevajadzīgi 
nenovirzoties no īsās pozīcijas pārdošanas 
devuma tirgus kvalitātei un efektivitātei.

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi koordinēti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumi. Turklāt dalībvalstīm būtu jādod 
iespēja pieņemt stingrākus noteikumus.
Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, īpaši ņemot vērā to, kā 
īsās pozīcijas pārdošana ietekmē tirgus 
kvalitāti un efektivitāti. Jo īpaši būtu 
jāaizliedz nesegta īsās pozīcijas pārdošana 
un īsās pozīcijas pārdošana darījumos ar 
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precēm.

Or. de

Grozījums Nr. 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, nevajadzīgi 
nenovirzoties no īsās pozīcijas pārdošanas 
devuma tirgus kvalitātei un efektivitātei.

(4) Lai izbeigtu patlaban pastāvošo 
sadrumstaloto situāciju, kad dažas 
dalībvalstis veikušas atšķirīgus pasākumus, 
un ierobežotu iespēju kompetentajām 
iestādēm veikt atšķirīgus pasākumus, ir 
svarīgi saskaņoti mazināt potenciālos 
riskus, ko rada īsās pozīcijas pārdošana un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumi. Jānosaka prasības, kas mazinātu 
konstatētos riskus, neradot kaitīgu ietekmi 
uz ES finanšu tirgu darbību, kā arī ņemot 
vērā atšķirības starp dalībvalstīm un 
prasību iespējamo ekonomisko ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Īsās pozīcijas pārdošana veicina tirgu 
efektivitāti. Tā palielina tirgus likviditāti 
(jo īsās pozīcijas pārdevējs pārdod 
vērtspapīrus un vēlāk atpērk tos, lai 
nosegtu īsās pozīcijas pārdošanu). 
Turklāt, ļaujot ieguldītājiem rīkoties brīdī, 
kad tie vērtspapīrus uzskata par pārmērīgi 
novērtētiem, īsās pozīcijas pārdošana ļauj 
efektīvāk noteikt vērtspapīru cenu, palīdz 
mazināt cenu burbuļus un var sniegt 
agrīnas norādes par nopietnām 
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problēmām saistībā ar emitentu. Tā ir arī 
svarīgs instruments riska ierobežošanai, 
citām riska pārvaldības darbībām un 
tirgus uzturēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atzīt īsās pozīcijas pārdošanas ekonomisko nozīmi emitentiem un ieguldītājiem. Tas 
nepieciešams, lai regula būtu labi līdzsvarota, cenšoties saskaņot īsās pozīcijas pārdošanas 
regulējumu tā, lai šī instrumenta priekšrocības arī turpmāk būtu pieejamas emitentiem un 
ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 147
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Īsās pozīcijas pārdošana veicina tirgu 
efektivitāti. Tā palielina tirgus likviditāti 
(jo īsās pozīcijas pārdevējs pārdod 
vērtspapīrus un vēlāk atpērk tos, lai 
nosegtu īsās pozīcijas pārdošanu). 
Turklāt, ļaujot ieguldītājiem rīkoties brīdī, 
kad tie vērtspapīrus uzskata par pārmērīgi 
novērtētiem, īsās pozīcijas pārdošana ļauj 
efektīvāk noteikt vērtspapīru cenu, palīdz 
mazināt cenu burbuļus un var sniegt 
agrīnas norādes par nopietnām 
problēmām saistībā ar emitentu. Tā ir arī 
svarīgs instruments riska ierobežošanai, 
citām riska pārvaldības darbībām un 
tirgus uzturēšanai.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi apsvērumu daļā atzīt īsās pozīcijas pārdošanas ekonomisko nozīmi emitentiem 
un ieguldītājiem. Tas nepieciešams, lai regula būtu labi līdzsvarota, cenšoties saskaņot īsās 
pozīcijas pārdošanas regulējumu tā, lai šī instrumenta priekšrocības arī turpmāk būtu 
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pieejamas emitentiem un ieguldītājiem.

Grozījums Nr. 148
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kaut arī preču tirgi, un jo īpaši 
lauksaimniecības preču tirgi, ir pakļauti 
līdzīgiem riskiem kā citi finanšu 
instrumenti, kas minēti šajā regulā, preces 
tās darbības jomā neietilpst.
 Tīri spekulatīvu tirdzniecību būtu 
jāaizliedz un EUI (EVTI) un 
kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir 
pilnvaras, lai efektīvi novērstu 
traucējumus preču tirgu darbībā. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jāiesniedz 
attiecīgs priekšlikums par preču tirgu 
regulēšanu, ņemot vērā to īpatnības. 
Jautājumi par precēm, kas attiecas uz 
enerģētikas nozari, būtu jārisina 
Komisijas priekšlikumā regulai par 
enerģijas tirgus integritāti un 
pārredzamību (COM(2010)0726).

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kredītsaistību neizpildes mijmaiņas 
līgumi, nesegta īsās pozīcijas pārdošana 
un īsās pozīcijas pārdošana darījumos ar 
precēm būtu jāapkaro un juridiski 
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jāaizliedz ES finanšu tirgos. Nesegta īsās 
pozīcijas pārdošana, īsās pozīcijas 
pārdošana darījumos ar precēm un 
kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumi 
nedod nekādus makroekonomiskus 
ieguvumus un rada tādus sistēmiskus 
riskus, kurus iepriekš ļoti grūti novērtēt. 
Riska ierobežošana jāveic ar citiem, 
mazāk kaitīgiem instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras iekļautas
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pastāvot zemākam slieksnim, informācija 
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām 
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanu.

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
regulatoram. Attiecībā uz akcijām, kuras 
atļauts tirgot tirdzniecības vietās ES, 
jāievieš divlīmeņu modelis, kas nodrošina 
lielāku atbilstīga līmeņa pārredzamību 
attiecībā uz nozīmīgām neto īsajām 
pozīcijām akcijās. Pastāvot noteiktam
slieksnim, informācija par pozīciju jāsniedz 
privāti attiecīgajam regulatoram, dodot 
iespēju veikt īsās pozīcijas pārdošanas 
pārraudzību un vajadzības gadījumā veikt 
pārbaudes par īsās pozīcijas pārdošanu, kas 
var radīt sistēmiskus riskus vai būt 
ļaunprātīga izmantošana.

Or. en
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Pamatojums

Prasība publiski uzrādīt informāciju par atsevišķām īsajām pozīcijām apdraud konkurenci un 
tai var būt negatīva ietekme uz mazajiem ieguldītājiem. Tas var veicināt prociklisko rīcību, 
kas samazinātu akciju cenas un kaitētu Eiropas uzņēmumiem. Tas varētu arī mazināt 
likviditāti un mazināt cenu veidošanas efektivitāti visiem tirgu lietotājiem — privātiem 
ieguldītājiem, pensiju fondiem un uzņēmumu emitentiem.  Tomēr vajadzētu būt pārliecībai, ka 
kompetentās iestādes var piekļūt attiecīgai informācijai, lai uzraudzītu sistēmiskus riskus.

Grozījums Nr. 151
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras iekļautas
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pastāvot zemākam slieksnim, informācija
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām
akciju īsās pozīcijas pārdošanu.

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos tiek uzskatīta par 
noderīgu, lai veiktu regulatīvo tirgus 
uzraudzību. Attiecībā uz akcijām, kuras 
atļauts tirgot tirdzniecības vietās ES, 
jāievieš divlīmeņu modelis, kas nodrošina 
lielāku atbilstīga līmeņa pārredzamību 
attiecībā uz nozīmīgām neto īsajām 
pozīcijām akcijās. Informācija par 
pozīciju, kas pārsniedz noteiktu slieksni,
jāsniedz privāti attiecīgajam regulatoram, 
dodot iespēju veikt īsās pozīcijas 
pārdošanas pārraudzību un vajadzības 
gadījumā veikt pārbaudes par īsās pozīcijas 
pārdošanu, kas var radīt sistēmiskus riskus 
vai būt ļaunprātīga izmantošana, un 
pozīcijas, kas pārsniedz sliekšņa pozīcijas 
jāuzrāda tirgū apkopotā un anonīmā 
veidā, lai sniegtu citiem tirgus 
dalībniekiem noderīgu informāciju par 
akciju īsās pozīcijas pārdošanas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Informācijas uzrādīšana sabiedrībai par atsevišķām īsajām pozīcijām nepalīdz regulatoriem 
atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, savukārt īso pozīciju turētājus var skart vērtspapīru 
cenas straujš pieaugums to ierobežotas pieejamības dēļ vai viņi var tikt pakļauti cita veida 
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ļaunprātīgai rīcībai; šāda prasība sekmē bara instinkta vadītu rīcību;  tā samazina likviditāti, 
jo ieguldītāji nevēlas, lai par viņu īsajām pozīcijām uzzina uzņēmumi, un tāpēc izvairās no īso 
pozīciju pārdošanas. Informācijas uzrādīšana apkopotā veidā ir noderīga tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 152
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras iekļautas
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pastāvot zemākam slieksnim, informācija
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām 
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanu.

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Informācija par pozīciju, kas pārsniedz 
noteiktu slieksni, jāsniedz privāti 
attiecīgajam regulatoram, dodot iespēju 
veikt īsās pozīcijas pārdošanas pārraudzību 
un vajadzības gadījumā veikt pārbaudes
par īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Informācija par pozīcijām 
jāuzrāda arī tirgū apkopotā un anonīmā 
veidā, tādējādi sniedzot citiem tirgus 
dalībniekiem noderīgu informāciju par 
nozīmīgām atsevišķām pozīcijām akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. apsvērums



AM\853802LV.doc 13/120 PE456.773v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras iekļautas
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pastāvot zemākam slieksnim, informācija 
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām 
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanu.

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pārsniedzot noteiktu slieksni, informācija 
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Informācija par pozīcijām 
jāuzrāda arī tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras iekļautas
tirdzniecības vietās ES, jāievieš divlīmeņu 
modelis, kas nodrošina lielāku atbilstīga 
līmeņa pārredzamību attiecībā uz 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām akcijās. 
Pastāvot zemākam slieksnim, informācija 
par pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 

(6) Pastiprināta pārredzamība saistībā ar 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām īpašos 
finanšu instrumentos varētu dot labumu 
gan regulatoram, gan tirgus dalībniekiem. 
Attiecībā uz akcijām, kuras atļauts tirgot
vai kuras privāti izvietotas tirdzniecības 
vietās ES, jāievieš divlīmeņu modelis, kas 
nodrošina lielāku atbilstīga līmeņa 
pārredzamību attiecībā uz nozīmīgām neto 
īsajām pozīcijām akcijās. Pastāvot 
zemākam slieksnim, informācija par 
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regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām 
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanu.

pozīciju jāsniedz privāti attiecīgajam 
regulatoram, dodot iespēju veikt īsās 
pozīcijas pārdošanas pārraudzību un 
vajadzības gadījumā veikt pārbaudes par 
īsās pozīcijas pārdošanu, kas var radīt 
sistēmiskus riskus vai būt ļaunprātīga 
izmantošana. Pastāvot augstākam 
slieksnim, informācija par pozīcijām 
jāuzrāda tirgū, tādējādi sniedzot citiem 
tirgus dalībniekiem noderīgu informāciju 
par nozīmīgām atsevišķām pozīcijām 
akciju īsās pozīcijas pārdošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Uzrādot regulatoriem informāciju par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem, tiek sniegta 
svarīga informācija, kas palīdz 
regulatoriem pārraudzīt, vai šādas pozīcijas 
reāli rada sistēmiskus riskus vai tiek 
izmantotas ļaunprātīgi. Tādējādi
jānodrošina regulatoru informēšana par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem ES. Šādā 
prasībā vajadzētu iekļaut tikai privātu 
informācijas uzrādīšanu regulatoriem, jo 
informācijas publiskošana tirgū par šādu 
instrumentu varētu graujoši ietekmēt valsts 
parāda vērtspapīru tirgu, kura likviditāte 
jau ir mazināta. Ikvienai prasībai jāiekļauj 
informācija par nozīmīgām pozīcijām ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentiem, kas 
izveidotas, izmantojot kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus.

(7) Uzrādot regulatoriem informāciju par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem vai saistībā 
ar dalībvalstu vai ES finanšu tirgu 
indeksiem, tiek sniegta svarīga 
informācija, kas palīdz regulatoriem 
pārraudzīt, vai šādas pozīcijas reāli rada 
sistēmiskus riskus vai tiek izmantotas 
ļaunprātīgi. Tāpēc jānodrošina regulatoru 
informēšana par nozīmīgām neto īsajām 
pozīcijām saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem vai saistībā ar dalībvalstu 
vai ES finanšu tirgu indeksiem. Šādā 
prasībā vajadzētu iekļaut tikai privātu 
informācijas uzrādīšanu regulatoriem, jo 
informācijas publiskošana tirgū par šādu 
instrumentu varētu graujoši ietekmēt valsts 
parāda vērtspapīru tirgu, kura likviditāte 
jau ir mazināta, vai attiecībā uz dalībvalstu 
vai ES finanšu tirgu indeksiem. Ikvienai 
prasībai jāiekļauj informācija par 
nozīmīgām pozīcijām ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentiem, kas izveidotas, 
izmantojot kredītsaistību nepildīšanas 
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mijmaiņas līgumus un par finanšu 
instrumentiem, kas saistīti ar dalībvalstu 
vai ES finanšu tirgu indeksiem.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Prasības sniegt informāciju par valsts 
parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vārdā, bet izņemot reģionālas 
struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus.

(8) Prasības sniegt informāciju par valsts 
parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vārdā, bet izņemot reģionālas 
struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus. Šai regulai nebūtu jāattiecas 
uz to ES uzņēmumu emitentu parāda 
instrumentiem, kas netiek emitēti 
dalībvalsts vārdā.

Or. en

Pamatojums

Nav pierādījumu, ka īsās pozīcijas attiecībā uz uzņēmumu emitētiem parāda instrumentiem 
radītu sistēmisku risku. Būtu nesamērīgi informācijas uzrādīšanas prasības attiecināt arī uz 
parāda instrumentiem, kurus emitējuši uzņēmumi.

Grozījums Nr. 157
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Prasības sniegt informāciju par valsts (8) Prasības sniegt informāciju par valsts 
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parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vārdā, bet izņemot reģionālas 
struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus.

parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vārdā, bet izņemot reģionālas 
struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus. Šai regulai nebūtu jāattiecas 
uz to ES uzņēmumu emitentu parāda 
instrumentiem, kas netiek emitēti 
dalībvalsts vārdā.

Or. en

Pamatojums

Regulas apspriešanas procesā netika gūti pierādījumi, ka īsās pozīcijas attiecībā uz 
uzņēmumu emitētiem parāda instrumentiem radītu sistēmisku risku.  Regula jau tā aptver 
ievērojamu apjomu īso pozīciju attiecībā uz ES uzņēmumu emitētām akcijām; būtu nesamērīgi 
arī informācijas uzrādīšanas prasības attiecināt uz parāda instrumentiem, kurus emitējuši 
uzņēmumi.

Grozījums Nr. 158
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Prasības sniegt informāciju par valsts 
parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vārdā, bet izņemot reģionālas 
struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus.

(8) Prasības sniegt informāciju par valsts 
parāda vērtspapīriem piemēro tikai parāda 
vērtspapīriem, ko emitējusi ES un 
dalībvalstis, tostarp ministrijas, 
departamenti, centrālās bankas, aģentūras 
vai iestāde, kas emitē parāda vērtspapīrus 
dalībvalsts vai ES vārdā, bet izņemot 
reģionālas struktūras vai valsts struktūrām 
pielīdzinātas struktūras, kas emitē parāda 
vērtspapīrus.

Or. en
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Grozījums Nr. 159
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas, kas
izveidotas, veicot akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru tirdzniecību tirdzniecības 
vietās, bet arī īsās pozīcijas, kas izveidotas, 
veicot tirdzniecību ārpus tirdzniecības 
vietām, un ekonomiskas neto īsās pozīcijas, 
kas izveidotas, izmantojot atvasinātus 
instrumentus.

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas, kas 
izveidotas, veicot vērtspapīru, ar 
indeksiem saistītu instrumentu vai valsts 
parāda vērtspapīru tirdzniecību 
tirdzniecības vietās, bet arī īsās pozīcijas, 
kas izveidotas, veicot tirdzniecību ārpus 
tirdzniecības vietām, un ekonomiskas neto 
īsās pozīcijas, kas izveidotas, izmantojot 
atvasinātus instrumentus.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas, kas 
izveidotas, veicot akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru tirdzniecību tirdzniecības 
vietās, bet arī īsās pozīcijas, kas izveidotas, 
veicot tirdzniecību ārpus tirdzniecības 
vietām, un ekonomiskas neto īsās pozīcijas, 
kas izveidotas, izmantojot atvasinātus 
instrumentus.

(9) Lai nodrošinātu aptverošu un efektīvu 
prasību attiecībā uz pārredzamību, ir 
svarīgi iekļaut ne tikai īsās pozīcijas, kas 
izveidotas, veicot akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru tirdzniecību tirdzniecības 
vietās, bet arī īsās pozīcijas, kas izveidotas, 
veicot tirdzniecību ārpus tirdzniecības 
vietām (vai nu regulētos tirgos, 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās, ar 
sistemātiskiem internalizētājiem vai ar 
ārpusbiržas darījumiem), un ekonomiskas 
neto īsās pozīcijas, kas izveidotas, 
izmantojot atvasinātus instrumentus, 
piemēram, iespēju un nākotnes līgumus, 
līgumus par starpībām un izsoļu 
starpībām saistībā ar akcijām vai valsts 
parāda vērtspapīriem.
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Or. en

Pamatojums

Nepieciešams precizēt, ko nozīmē „ārpus tirdzniecības vietām” un kādi tad ir „atvasinātie 
instrumenti”, lai izvairītos šī noteikuma dažādas izpratnes.

Grozījums Nr. 161
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos.

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz informācija par fiziskas vai 
juridiskas personas būtiskām īsajām 
pozīcijām. Informācijā, ko apkopotā un 
anonīmā veidā sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos. Pilnīga 
un precīza informācijas uzrādīšana par 
būtiskām īsajām pozīcijām nodrošina 
uzraudzības iestādes ar svarīgu 
informāciju par riskiem tirgū un ir 
svarīga tirgus uzraudzībai. Turpretim 
tirgus uzraudzībai nav nepieciešams 
marķēt katru atsevišķu rīkojumu par īsās 
pozīcijas pārdošanu, ko var slēgt īsā laikā.

Or. en

Pamatojums

Lai pārredzamības režīms būtu lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam jāsniedz informācija 
par fiziskas vai juridiskas personas būtiskām īsajām pozīcijām. Informācijā, ko sniedz 
regulatoram vai tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās pozīcijas, lai tiktu sniegta 
vērtīga informācija par fiziskas vai juridiskas personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumos.
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Grozījums Nr. 162
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan 
garās pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos.

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko privāti sniedz regulatoram, 
īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos. Lai 
izvairītos no tā, ka regulatori saņem 
informāciju, kam nav būtiskas, 
sistēmiskas vai uzraudzības vērtības, 
privāti sniedzamās informācijas sliekšņi 
būtu rūpīgi jāizvērtē un dažādu sliekšņu 
izmaksas un ieguvumi detalizēti jānovērtē 
EUI (EVTI), kurai pēc tam jākonsultē 
Komisija par to, kādi sliekšņi būtu 
izmantojami.

Or. en

Pamatojums

Prasībai publiski uzrādīt informāciju par atsevišķām īsajām pozīcijām var būt negatīva 
ietekme uz mazajiem ieguldītājiem. Tā var veicināt prociklisko rīcību, samazinot akciju cenas, 
kaitējot Eiropas uzņēmumiem, samazinot likviditāti un mazinot cenu veidošanas efektivitāti.  
Tomēr vajadzētu būt pārliecībai, ka kompetentās iestādes var piekļūt pienācīgam daudzumam 
attiecīgas informācijas, lai uzraudzītu sistēmiskus riskus, neradot pārmērīgi apgrūtinošas 
izmaksas un administratīvo slogu un padarot Eiropas tirgus mazāk konkurētspējīgus.
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Grozījums Nr. 163
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju akcijās, valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos.

(10) Lai pārredzamības režīms būtu 
lietderīgs regulatoriem un tirgum, tam 
jāsniedz pilnīga un precīza informācija par 
fiziskas vai juridiskas personas pozīcijām. 
Informācijā, ko sniedz regulatoram vai 
tirgum, īpaši jāņem vērā gan īsās, gan garās 
pozīcijas, lai tiktu sniegta vērtīga 
informācija par fiziskas vai juridiskas 
personas neto īso pozīciju vērtspapīros, 
indeksos, valsts parāda vērtspapīros un 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aprēķinot īsās vai garās pozīcijas, 
jāņem vērā visu veidu ekonomiskās 
intereses, kādas fiziskai vai juridiskai 
personai ir saistībā ar sabiedrības emitēto 
akciju kapitālu vai dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem. 
Īpaši būtu jāņem vērā, vai šāda interese 
iegūta tieši vai netieši, izmantojot tādus 
atvasinātus instrumentus kā iespēju līgumi, 
standartizēti nākotnes līgumi, līgumi par 
starpībām un izsoļu starpībām saistībā ar 
akcijām vai valsts parāda vērtspapīriem. 
Attiecībā uz pozīcijām valsts parāda 
vērtspapīros jāņem vērā kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumi saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentiem.

(11) Aprēķinot īsās vai garās pozīcijas, 
jāņem vērā visu veidu ekonomiskās 
intereses, kādas fiziskai vai juridiskai 
personai ir saistībā ar sabiedrības emitēto 
akciju kapitālu, dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem vai 
dalībvalsts vai ES finanšu tirgu 
indeksiem. Īpaši būtu jāņem vērā, vai šāda 
interese iegūta tieši vai netieši, izmantojot 
tādus atvasinātus instrumentus kā iespēju 
līgumi, standartizēti nākotnes līgumi, 
līgumi par starpībām un izsoļu starpībām 
saistībā ar vērtspapīriem, valsts parāda 
vērtspapīriem vai indeksiem. Attiecībā uz 
pozīcijām valsts parāda vērtspapīros jāņem 
vērā kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
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līgumi saistībā ar valsts parāda vērtspapīru 
emitentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt 
īsās pozīcijas pārdošanu, tādējādi 
nodrošinot papildinformāciju par 
tirdzniecības vietās veikto akciju īsās 
pozīcijas pārdošanas apjomu. 
Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kaut arī informācija par īsajām pozīcijām sekmē tirgus uzraudzību, īsās pozīcijas pārdošanas 
rīkojumu marķēšanas pievienotā vērtība nav skaidra, ņemot vērā arī to, ka Direktīva par 
finanšu instrumentu tirgiem jau uzliek tirgus dalībniekiem pienākumu ziņot regulatīvajām 
iestādēm par visiem veiktajiem darījumiem.
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Grozījums Nr. 166
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt 
īsās pozīcijas pārdošanu, tādējādi 
nodrošinot papildinformāciju par 
tirdzniecības vietās veikto akciju īsās 
pozīcijas pārdošanas apjomu. 
Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 

(12) Komisijai būtu jāveic pilnīga un 
rūpīga analīze par izmaksām un 
ieguvumiem, ja tiek ieviesta prasība 
marķēt īsās pozīcijas pārdošanas 
rīkojumus.  Visi lēmumi ieviest šādu 
marķēšanu būtu pienācīgi jāpamato, un 
tie nebūtu jāpieņem, pirms kļūst zināmi 
Komisijas veiktās analīzes rezultāti. Šai 
analīzei jābūt pieejamai sabiedrībai.
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jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās EUI (EVTI) 
jāizpēta izmaksas un ieguvumi saistībā ar 
prasību marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, un to, vai mērķi labāk 
nevar sasniegt ar pārredzamības režīmu 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
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īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

īsajām pozīcijām akcijās EUI (EVTI) 
jāizpēta izmaksas un ieguvumi saistībā ar 
prasību marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, un to, vai mērķi labāk 
nevar sasniegt ar pārredzamības režīmu 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu un 
jāpublisko tās apkopojums vismaz katru 
dienu, lai palīdzētu kompetentajām 
iestādēm un tirgus dalībniekiem 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu 
līmeni.

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās EUI (EVTI) 
jāveic kvantitatīvas un kvalitatīvas 
ietekmes novērtējums, lai noskaidrotu 
izmaksas un ieguvumus gadījumā, ja tiek 
noteikta prasība marķēt rīkojumus pārdot, 
ko veic tirdzniecības vietās kā rīkojumus 
veikt īsās pozīcijas pārdošanu, un to, vai 
mērķi labāk nevar sasniegt ar 
pārredzamības režīmu informācijas 
uzrādīšanā saistībā ar neto īsajām 
pozīcijām akcijās.

Or. en

Pamatojums

Rīkojumu marķēšana nenodrošinās precīzu informāciju un radīs lielas īstenošanas izmaksas, 
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kas galvenokārt būs jāsedz mazākām tirdzniecības vietām un kas galu galā ietekmēs 
ieguldītājus un emitentus. Pirms šādas prasības ieviešanas būtu jāveic pienācīgs ietekmes 
novērtējums par izmaksām un ieguvumiem.

Grozījums Nr. 171
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot saistībā 
ar īsās pozīcijas pārdošanu un jāpublisko 
tās apkopojums vismaz katru dienu, lai 
palīdzētu kompetentajām iestādēm un 
tirgus dalībniekiem pārraudzīt īsās 
pozīcijas pārdošanu līmeni.

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
ziņošanā par neto īsajām pozīcijām akcijās 
jāievieš prasība marķēt rīkojumus pārdot, 
ko veic kā rīkojumus veikt īsās pozīcijas 
pārdošanu (konstatējot to tirdzniecības 
dienas beigās), tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par akciju īsās pozīcijas 
pārdošanas apjomu. Informācija par 
rīkojumiem pārdot, kuru rezultātā 
tirdzniecības dienas beigās tiek konstatēta 
īsās pozīcijas izveidošanās, būtu jāapkopo 
ieguldījumu sabiedrībai un tā jāpaziņo 
kompetentajai iestādei vismaz reizi dienā, 
lai palīdzētu kompetentajām iestādēm 
pārraudzīt īsās pozīcijas pārdošanu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietām nav nepieciešamās precīzās informācijas, lai noteiktu, vai persona veic 
akcijas īsās pozīcijas pārdošanas darījumu. Efektīvu marķēšanas kārtību attiecībā uz tirgot 
atļautu akciju pārdošanas rīkojumiem praksē var īstenot tikai ieguldījumu sabiedrības, kurām 
ir piekļuve klientu personas datiem un datiem par konta pozīcijām. Turklāt pārdošanas 
rīkojumu marķēšanu būtu jāveic tikai dienas beigās. Jāatzīmē, ka īsās pozīcijas atļautas 
pārdošanas marķēšana reālajā laikā var radīt maldinošas un absurdas sekas.
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Grozījums Nr. 172
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām akcijās jāievieš prasība 
marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
tirdzniecības vietās kā rīkojumus veikt īsās 
pozīcijas pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par tirdzniecības vietās 
veikto akciju īsās pozīcijas pārdošanas 
apjomu. Tirdzniecības vietām jāapkopo 
informācija par rīkojumiem pārdot saistībā 
ar īsās pozīcijas pārdošanu un jāpublisko 
tās apkopojums vismaz katru dienu, lai 
palīdzētu kompetentajām iestādēm un 
tirgus dalībniekiem pārraudzīt īsās 
pozīcijas pārdošanu līmeni.

(12) Papildus pārredzamības režīmam 
informācijas uzrādīšanā saistībā ar neto 
īsajām pozīcijām vērtspapīros jāievieš 
prasība marķēt rīkojumus pārdot, ko veic 
kā rīkojumus veikt īsās pozīcijas 
pārdošanu, tādējādi nodrošinot 
papildinformāciju par veikto vērtspapīru
īsās pozīcijas pārdošanas apjomu. 
Tirdzniecības vietām vai ieguldījumu 
sabiedrībām, kuras izpilda rīkojumus 
klientu vārdā vai uz sava rēķina, ja 
rīkojumi netiek izpildīti tirdzniecības 
vietā, būtu jāapkopo informācija par īsās 
pozīcijas pārdošanu un jāpublisko tās 
apkopojums vismaz reizi dienā, lai 
palīdzētu kompetentajām iestādēm un 
tirgus dalībniekiem pārraudzīt īsās 
pozīcijas pārdošanu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros vai veidot citu pozīciju, kuras 
vērtību varētu negatīvi ietekmēt attiecīgās 
valsts kredītspējas samazināšanās, no 
ekonomikas viedokļa, var būt līdzvērtīgi 
īsās pozīcijas veidošanai tās pamatā esošajā 
parāda instrumentā. Tādēļ, aprēķinot neto 
īso pozīciju saistībā ar valsts parāda 
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saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros vai veidot citu pozīciju, kuras 
vērtību varētu negatīvi ietekmēt attiecīgās 
valsts kredītspējas samazināšanās, no 
ekonomikas viedokļa, var būt līdzvērtīgi 
īsās pozīcijas veidošanai tās pamatā esošajā 
parāda instrumentā. Tādēļ, aprēķinot neto 
īso pozīciju saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
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jāinformē iestāde.

Or. en

Pamatojums

Valsts parāda kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumi ir efektīvs līdzeklis, kā mazināt risku 
ne tikai attiecībā uz pašu šo valsts parādu, bet arī uz dažādiem citiem instrumentiem, 
piemēram, tādu uzņēmumu parādiem, kuru kredītspēja ir cieši saistīta ar attiecīgās valsts 
kredītspēju. Nosakot ierobežojumus vai tirgus dalībniekiem izvirzot informācijas uzrādīšanas 
prasības, viņu ieguldījumi šajā parāda veidā tiks kavēti un samazināsies arī uzņēmumu spēja 
piesaistīt kapitālu.

Grozījums Nr. 175
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros vai citā īpašumā vai 
vērtspapīros, kas atrodas vai ko 
emitējušas struktūras attiecīgajā 
jurisdikcijā, kuras vērtību varētu negatīvi 
ietekmēt attiecīgās valsts kredītspējas 
samazināšanās, no ekonomikas viedokļa, 
var būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai 
tās pamatā esošajā parāda instrumentā. 
Tādēļ, aprēķinot neto īso pozīciju saistībā 
ar valsts parāda vērtspapīriem, iekļauj 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumus saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīru emitenta saistībām. Pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos jāņem vērā gan tādēļ, lai noteiktu, 
vai fiziskai vai juridiskai personai ir 
nozīmīga neto īsā pozīcija valsts parāda 
vērtspapīros, par kuru jāinformē 
kompetentā iestāde, vai nozīmīga nesegta 
pozīcija kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos saistībā ar valsts parāda 
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vērtspapīru emitentu, par ko jāinformē 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Valsts kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi tiek izmantoti, lai nodrošinātos pret 
„valsts” risku dažādos veidos, ne tikai ar parādu pozīcijām (piemēram, turot attiecīgajā 
jurisdikcijā atrodošos īpašumu portfeli).  Tāpēc pozīcija kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos attiecībā uz dalībvalsts vai ES saistībām nebūtu jāuzskata par nesegtu, ja 
to izmanto, lai nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar īpašumu portfeli.

Grozījums Nr. 176
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas ir 
aizliegta saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi īsās pozīcijas veidošanai tās 
pamatā esošajā parāda instrumentā. Tādēļ, 
aprēķinot neto īso pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

(13) Pirkt kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu, neveidojot garo pozīciju 
tās pamatā esošajos valsts parāda 
vērtspapīros, no ekonomikas viedokļa, var 
būt līdzvērtīgi nesegtas īsās pozīcijas 
veidošanai tās pamatā esošajā parāda 
instrumentā. Tādēļ, aprēķinot neto īso 
pozīciju saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem, iekļauj kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitenta 
saistībām. Pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos jāņem 
vērā gan tādēļ, lai noteiktu, vai fiziskai vai 
juridiskai personai ir nozīmīga neto īsā 
pozīcija valsts parāda vērtspapīros, par 
kuru jāinformē kompetentā iestāde, vai 
nozīmīga nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīru emitentu, par ko 
jāinformē iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai pienākums nodrošināt 
pārredzamību būtu efektīvs, ir svarīgi to 
piemērot neatkarīgi no fiziskās vai 
juridiskās personas atrašanās vietas, tostarp 
tad, ja fiziskā vai juridiskā persona atrodas 
ārpus ES, bet tai ir nozīmīga neto īsā 

(15) Lai pienākums nodrošināt 
pārredzamību būtu efektīvs, ir svarīgi to 
piemērot neatkarīgi no fiziskās vai 
juridiskās personas atrašanās vietas, tostarp 
tad, ja fiziskā vai juridiskā persona atrodas 
ārpus ES, bet tai ir nozīmīga neto īsā 
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pozīcija sabiedrībā, kuras akcijas 
iekļautas tirdzniecības vietā ES, vai neto 
īsā pozīcija dalībvalsts vai ES emitētos 
valsts parāda vērtspapīros.

pozīcija finanšu instrumentā, uz kuru 
attiecas šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai.
Nosakot sīkākus ierobežojumus, jāņem 
vērā, ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai 
patlaban izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut 
prasības par tirdzniecības vietām saistībā 
ar iepirkšanas procedūrām un soda 
naudām par neveiktiem norēķiniem par 
darījumiem. Iepirkšanas procedūrās un 
prasībās par novēlotiem norēķiniem 
jānosaka pamatstandarti attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu.

(16) Akciju un valsts parāda vērtspapīru 
nesegta īsās pozīcijas pārdošana var būt 
viens no vairākiem neveiktu norēķinu un 
svārstīguma iemesliem. Gaidāmajos 
Komisijas priekšlikumos attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu būtu jāparedz 
pasākumi šādu risku samazināšanai un 
jānosaka pienācīgas iepirkšanas 
procedūras un soda naudas par neveiktiem 
norēķiniem par darījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
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pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. Nosakot 
sīkākus ierobežojumus, jāņem vērā, ka 
segtai īsās pozīcijas pārdošanai patlaban 
izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi 
šajos instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar 
iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par 
darījumiem. Iepirkšanas procedūrās un 
prasībās par novēlotiem norēķiniem 
jānosaka pamatstandarti attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu.

pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu, svārstīgumu
un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Šādu 
risku samazināšanai ir pareizi noteikt 
samērīgus ierobežojumus nesegtai īsās 
pozīcijas pārdošanai.

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīru iepriekšēja aizņemšanās palielina tirdzniecības procesu sarežģītību, jo laikā, kad 
rīkojums tiek iesniegts, vēl nav skaidrs, vai un kad tas tiks izpildīts. Ja aizdevuma līgumi būs 
jānoslēdz iepriekš, daudzi no tiem vēlāk izrādīsies nevajadzīgi, un tā rezultātā aizdošanas 
tirgus tiks izkropļots. Tas būtiski samazinās vērtspapīru tirdzniecības efektivitāti un palielinās 
tirdzniecības izmaksas.

Grozījums Nr. 181
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. 
Nosakot sīkākus ierobežojumus, jāņem 
vērā, ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai 
patlaban izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut 
prasības par tirdzniecības vietām saistībā 

(16) Nesegta īsās pozīcijas pārdošana var 
būt viens no vairākiem neveiktu norēķinu 
un svārstīguma iemesliem. Gaidāmajos 
Komisijas priekšlikumos attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu būtu jāparedz 
pasākumi šādu risku samazināšanai un 
jānosaka pienācīgas iepirkšanas 
procedūras un soda naudas par neveiktiem 
norēķiniem par darījumiem, ņemot vērā arī 
Komisijas apakšgrupas, proti, Norēķinu 
ciklu saskaņošanas darba grupas darbu.
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ar iepirkšanas procedūrām un soda 
naudām par neveiktiem norēķiniem par 
darījumiem. Iepirkšanas procedūrās un 
prasībās par novēlotiem norēķiniem 
jānosaka pamatstandarti attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai.
Nosakot sīkākus ierobežojumus, jāņem 
vērā, ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai 
patlaban izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut prasības 
par tirdzniecības vietām saistībā ar 
iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

(16) Nesegta īsās pozīcijas pārdošana 
palielina tirgus manipulāciju, neveiktu 
norēķinu un svārstīguma risku. Tāpēc 
nesegta īsās pozīcijas pārdošana un 
nesegtas pozīcijas attiecībā uz 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem ir aizliegtas. Ir pareizi atļaut 
īsās pozīcijas pārdošanu tikai attiecībā uz 
iepriekš aizņemtiem vērtspapīriem, 
parādu vai parāda vērtspapīriem, ar 
kuriem tiek garantēts aizdevums. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut prasības 
saistībā ar iepirkšanas procedūrām un soda 
naudām par neveiktiem norēķiniem par 
darījumiem. Iepirkšanas procedūrās un 
prasībās par novēlotiem norēķiniem 
jānosaka pamatstandarti attiecībā uz 
norēķinu disciplīnu.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. Nosakot 
sīkākus ierobežojumus, jāņem vērā, ka 
segtai īsās pozīcijas pārdošanai patlaban 
izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi 
šajos instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar iepirkšanas 
procedūrām un soda naudām par 
neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. Nosakot 
sīkākus ierobežojumus, jāņem vērā, ka 
segtai īsās pozīcijas pārdošanai patlaban 
izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi 
šajos instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar iepirkšanas 
procedūrām un soda naudām par 
neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu. Ar šo regulu nebūtu jāierobežo 
vai jāaizliedz nesegtas pozīcijas attiecībā 
uz valstu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Aizliedzot nesegtas pozīcijas attiecībā uz valstu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, tiktu negatīvi ietekmēta valsts parāda tirgu likviditāte, turklāt šāds aizliegums 
nebūtu samērīgs ar šādu pozīciju radītiem sistēmiskiem riskiem.

Grozījums Nr. 184
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
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svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. Nosakot 
sīkākus ierobežojumus, jāņem vērā, ka 
segtai īsās pozīcijas pārdošanai patlaban 
izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi 
šajos instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar iepirkšanas 
procedūrām un soda naudām par 
neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 
nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. 
Komisijai jāņem vērā, ka segtai īsās 
pozīcijas pārdošanai patlaban izmanto 
atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi šajos 
instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar iepirkšanas 
procedūrām un soda naudām par 
neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu. Tomēr pasākumi saistībā ar 
norēķiniem un iepirkšanu būtu jāaplūko 
citos ES tiesību aktos, kas neattiecas uz 
īsās pozīcijas pārdošanu, jo tie nav 
raksturīgi vienīgi īsās pozīcijas 
pārdošanas darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Neveikti norēķini ir svarīga problēma un tā ir jārisina nevis vertikālā, bet horizontālā līmenī. 
Ir vairāki ar darbību saistīti iemesli, kāpēc norēķinu neveikšana nav atkarīga no īsās 
pozīcijas pārdošanas. Centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem nav nekādu iespēju 
noskaidrot, vai norēķinu neveikšanas iemesls ir saistīts ar nesegtas īsās pozīcijas pārdošanu. 
Centieni uzlabot norēķinu disciplīnu būtu jāparedz tiesību aktos, kas attiecas uz vērtspapīru 
norēķiniem vai arī centrālo vērtspapīru depozitāriju regulā.

Grozījums Nr. 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka akciju un valsts 
parāda vērtspapīru nesegta īsās pozīcijas 
pārdošana palielina potenciālo risku 
saistībā ar neveiktu norēķinu un 
svārstīgumu. Šādu risku samazināšanai ir 
pareizi noteikt samērīgus ierobežojumus 

(16) Akciju un valsts parāda vērtspapīru 
nesegta īsās pozīcijas pārdošana var 
palielināt potenciālo risku saistībā ar 
neveiktu norēķinu un svārstīgumu. Lai 
mazinātu šādas bažas un saglabātu 
konsekventu starptautisku pieeju, ir 
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nesegtai īsās pozīcijas pārdošanai. 
Nosakot sīkākus ierobežojumus, jāņem
vērā, ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai 
patlaban izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī 
pareizi šajos instrumentos iekļaut prasības 
par tirdzniecības vietām saistībā ar 
iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

pareizi īsās pozīcijas pārdošanā izmantot 
aizņemtus vērtspapīrus vai vērtspapīrus, 
par kuriem ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka tos iespējams aizņemties, ņemot vērā, 
ka segtai īsās pozīcijas pārdošanai patlaban 
izmanto atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi 
šajos instrumentos iekļaut prasības saistībā 
ar iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažreiz uzskata, ka nesegtā īsās 
pozīcijas pārdošana attiecībā uz akcijām un 
valsts parāda vērtspapīriem palielina 
iespējamo risku saistībā ar norēķinu 
neveikšanu un tirgus svārstīgumu. Šādu 
risku samazināšanai ir pareizi noteikt 
samērīgus ierobežojumus nesegtai īsās 
pozīcijas pārdošanai. Nosakot sīkākus 
ierobežojumus, jāņem vērā, ka segtai īsās 
pozīcijas pārdošanai patlaban izmanto 
atšķirīgu kārtību. Ir arī pareizi šajos 
instrumentos iekļaut prasības par 
tirdzniecības vietām saistībā ar iepirkšanas 
procedūrām un soda naudām par 
neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu.

(16) Dažreiz uzskata, ka nesegtā īsās 
pozīcijas pārdošana attiecībā uz akcijām un 
valsts parāda vērtspapīriem palielina 
iespējamo risku saistībā ar norēķinu 
neveikšanu un tirgus svārstīgumu. Šādu 
risku samazināšanai ir pareizi noteikt 
samērīgus ierobežojumus nesegtai īsās 
pozīcijas pārdošanai. Nosakot sīkākus 
ierobežojumus, jāņem vērā, ka segtai īsās 
pozīcijas pārdošanai patlaban izmanto 
atšķirīgu kārtību. Būtu jāaizliedz nesegta 
īsās pozīcijas pārdošana un jebkāda veida 
īsās pozīcijas pārdošana darījumos ar 
precēm, jo šādi darījumi nedod nekādu 
labumu tautsaimniecībai kopumā un rada 
iepriekš neparedzamus sistēmiskus riskus, 
kurus nav iespējams novērtēt, un par 
kuriem īsās pozīcijas pārdošanas 
darījuma neveiksmes gadījumā atbildība 
būs jāuzņemas centrālajam darījumu 
starpniekam un galu galā — atkal 
nodokļu maksātājiem. Ja ir nepieciešama 
riska ierobežošana attiecībā uz precēm, to 
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var panākt ar citiem instrumentiem, 
piemēram, nākotnes un iespēju līgumiem.
Ir arī pareizi šajos instrumentos iekļaut 
prasības par tirdzniecības vietām saistībā ar 
iepirkšanas procedūrām un soda naudām 
par neveiktiem norēķiniem par darījumiem. 
Iepirkšanas procedūrās un prasībās par 
novēlotiem norēķiniem jānosaka 
pamatstandarti attiecībā uz norēķinu 
disciplīnu

Or. de

Grozījums Nr. 187
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ES jau daudzus gadus pastāv režīms 
attiecībā uz norēķinu disciplīnu 
(iepirkšana un sodi). Nepieciešamība 
saskaņot šos režīmus, kā arī citus režīmus 
attiecībā uz norēķinu cikliem noveda pie 
tā, ka Komisija un nozares pārstāvji 
2009. gadā kopīgi izveidoja Norēķinu 
ciklu saskaņošanas darba grupu. 
Norēķinu ciklu saskaņošanas darba 
grupas apakšgrupa pašlaik meklē 
iespējas, kā saskaņot iepirkšanas un sodu 
režīmus ES. Paredzams, ka šīs 
apakšgrupas darbs tiks pabeigts laikā, lai 
tā rezultātus varētu iekļaut Komisijas 
likumdošanas priekšlikumā par 
centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, 
kurā sīkāk būs precizēta šo režīmu 
darbība.

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai gan norēķinu disciplīna ir labi 
strādājošu finanšu tirgu svarīga 
sastāvdaļa, ir atzīts, ka norēķinu 
neveikšanas cēloņi ir dažādi, un to iemesls 
nav tikai īsās pozīcijas pārdošana. Kaut 
arī norēķinu disciplīnas jautājumi, tajā 
skaitā naudas sodi par novēlotiem 
norēķiniem un citi atbilstīgi pasākumi, 
nebūtu jāiekļauj šīs regulas darbības 
jomā, Komisijai būtu jāiesniedz konkrēti 
priekšlikumi šajā jomā līdz 2011. gada 
beigām, turklāt vienlaikus ar 
priekšlikumu par to, kā izveidot saskaņotu 
tiesisko regulējumu centrālajiem 
vērtspapīru depozitārijiem.

Or. en

Pamatojums

Neveikti norēķini ir svarīga problēma un tā ir jārisina nevis vertikālā, bet horizontālā līmenī. 
Ir vairāki ar darbību saistīti iemesli, kāpēc norēķinu neveikšana nav atkarīga no īsās 
pozīcijas pārdošanas. Centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem nav nekādu iespēju 
noskaidrot, vai norēķinu neveikšanas iemesls ir saistīts ar nesegtas īsās pozīcijas pārdošanu. 
Centieni uzlabot norēķinu disciplīnu būtu jāparedz tiesību aktos, kas attiecas uz vērtspapīru 
norēķiniem vai arī centrālo vērtspapīru depozitāriju regulā.

Grozījums Nr. 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Vispārējā norēķinu disciplīna ES ir 
svarīga, lai izveidotu efektīvi strādājošus 
ES finanšu tirgus. Komisijai 2011. gadā ir 
jāierosina atsevišķs plašāks tiesību akts 



AM\853802LV.doc 39/120 PE456.773v01-00

LV

par norēķinu veikšanu, kurš attiektos uz 
ES mēroga norēķinu disciplīnu, tostarp 
paredzot saskaņotus skaidras naudas 
kompensēšanas noteikumus, sodu kārtību 
un saskaņotus izpildes noteikumus, 
piemēram, attiecībā uz iepirkšanu.

Or. en

Pamatojums

Turpmākajos ES tiesību aktos ir jāparedz vienota sodu kārtība un saskaņoti izpildes 
noteikumi attiecībā uz norēķinu neveikšanu, piemēram, iepirkšanas un skaidras naudas 
kompensācijas noteikumi. Šādu likumdošanas pieeju Komisija var pamatot ar 13. pantu, taču 
plašāk piemērojot to gan finanšu instrumentiem, gan tirdzniecības vietām.

Grozījums Nr. 190
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Valsts kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem būtu jābalstās uz 
apdrošināmu interešu principu. Nesegtas 
pozīcijas attiecībā uz valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem tiek 
izmantotas, lai uzņemtos nesegtas īsās 
pozīcijas attiecībā uz valsts obligācijām, 
novirzītu likviditāti no attiecīgo obligāciju 
tirgiem un mākslīgi palielinātu 
aizņēmumu izmaksas dalībvalstīm, 
negatīvi ietekmējot to spēju refinansēt 
parādus krīzes apstākļos. Tādēļ nesegtas 
pozīcijas attiecībā uz valsts kredītsaistību 
nepildīšanas līgumiem būtu jāaizliedz.

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Valsts kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem būtu jābalstās uz 
apdrošināmu interešu principa, vienlaikus 
atzīstot, ka var būt citas intereses attiecībā 
uz valsti, kas nav saistītas ar īpašumā 
esošām obligācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, tostarp 
saistībā ar lielāku pārredzamību un 
ierobežojumiem nesegtai īsās pozīcijas 
pārdošanai, jānosaka prasības, kas ir 
samērīgas, bet nepieļauj negatīvu ietekmi 
uz valsts obligāciju tirgus un valsts 
obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu (repo)
līgumu tirgus likviditāti.

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem jānosaka 
prasības, kas ir samērīgas, bet nepieļauj 
negatīvu ietekmi uz valsts obligāciju tirgus 
un valsts obligāciju pārdošanas ar 
atpirkšanu (repo) līgumu tirgus efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, tostarp 
saistībā ar lielāku pārredzamību un 
ierobežojumiem nesegtai īsās pozīcijas 
pārdošanai, jānosaka prasības, kas ir 
samērīgas, bet nepieļauj negatīvu ietekmi 
uz valsts obligāciju tirgus un valsts 
obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu (repo)
līgumu tirgus likviditāti.

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, tostarp 
saistībā ar lielāku pārredzamību un 
ierobežojumiem nesegtai īsās pozīcijas
pārdošanai, jānosaka prasības, kas ir 
samērīgas, bet nepieļauj negatīvu ietekmi 
uz valsts obligāciju tirgus un valsts 
obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu (repo)
līgumu tirgus likviditāti. Valsts 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumi ir likumīgi izmantojami, lai 
nodrošinātos pret citiem riskiem, kas nav 
saistīti ar valsts parādu. Tāpēc ar šo 
regulu nebūtu jāierobežo vai jāaizliedz 
nesegtas pozīcijas attiecībā uz valsts 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Aizliedzot nesegtas pozīcijas attiecībā uz valsts kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, tiktu negatīvi ietekmēta valsts parāda tirgu likviditāte, turklāt šāds aizliegums 
nebūtu samērīgs ar šādu pozīciju radītiem sistēmiskiem riskiem.  Tas dalībvalstīm varētu 
ievērojami sadārdzināt līdzekļu ieguvi tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai kā veselības 
aprūpe, pensijas un sociālā labklājība.

Grozījums Nr. 194
Gay Mitchell

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, tostarp 
saistībā ar lielāku pārredzamību un 
ierobežojumiem nesegtai īsās pozīcijas 

(17) Pasākumiem saistībā ar valsts parāda 
vērtspapīriem un valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, tostarp 
saistībā ar lielāku pārredzamību un 
ierobežojumiem nesegtai īsās pozīcijas 
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pārdošanai, jānosaka prasības, kas ir 
samērīgas, bet nepieļauj negatīvu ietekmi 
uz valsts obligāciju tirgus un valsts 
obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu (repo)
līgumu tirgus likviditāti.

pārdošanai, jānosaka prasības, kas ir 
samērīgas, bet nepieļauj negatīvu ietekmi 
uz valsts obligāciju tirgus un valsts 
obligāciju pārdošanas ar atpirkšanu (repo)
līgumu tirgus likviditāti. Praksē valsts 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumus bieži un likumīgi izmanto, lai 
nodrošinātos pret citiem riskiem, kas nav 
saistīti ar valsts parādu. Tāpēc ar šo 
regulu nebūtu jāaizliedz nesegtas 
pozīcijas attiecībā uz valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Aizliedzot vai ierobežojot nesegtas pozīcijas attiecībā uz valsts kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem, tiktu negatīvi ietekmēta valsts parāda tirgu likviditāte un dalībvalstu 
valdībām būtu dārgāk iegūt līdzekļus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi pieaugtu 
Eiropas nodokļu maksātāju slogs.

Grozījums Nr. 195
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Akcijas arvien vairāk tiek iekļautas
dažādās tirdzniecības vietās gan ES, gan 
ārpus tās. Daudzu lielu ārpus ES esošu 
sabiedrību akcijas arī iekļautas
tirdzniecības vietās ES. Efektivitātes 
nolūkā ir pareizi atbrīvot vērtspapīrus no 
dažām prasībām par informācijas 
sniegšanu un uzrādīšanu, ja instrumenta
galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus ES.

(18) Akcijas arvien vairāk tiek atļauts 
tirgot dažādās tirdzniecības vietās gan ES, 
gan ārpus tās. Daudzu lielu ārpus ES esošu 
sabiedrību akcijas arī atļauts tirgot
tirdzniecības vietās ES. Efektivitātes 
nolūkā ir pareizi iekļaut vērtspapīrus arī 
tad, ja šo instrumentu galvenā tirdzniecības 
vieta ir ārpus ES.

Or. en

Pamatojums

Prasības par informācijas sniegšanu un uzrādīšanu var efektīvi piemērot vērtspapīriem arī 
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tad, ja šā instrumenta galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus ES. Turklāt to atbrīvošana no 
prasībām var radīt regulējuma arbitrāžas problēmu, kad šo noteikumu dēļ varētu rasties 
stimuls uzņēmējdarbību pārvietot ārpus ES.

Grozījums Nr. 196
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir svarīga
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES, 
un tirgus uzturētājiem jāveido īsās 
pozīcijas šīs lomas īstenošanai. Ja šādām 
darbībām tiek noteiktas prasības, tiek 
nopietni kavēta to spēja nodrošināt 
likviditāti un radīta nozīmīga negatīva 
ietekme uz ES tirgus efektivitāti. Turklāt 
nevar cerēt, ka tirgus uzturētāji veidos 
nozīmīgas īsās pozīcijas, ja nu vienīgi uz 
ļoti īsu laiku. Tādēļ ir pareizi atbrīvot 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
iesaistītas šādās darbībās, no prasībām, 
kuras var mazināt to spēju veikt šādas 
funkcijas un tādējādi var negatīvi 
ietekmēt ES tirgus. Lai aptvertu 
līdzvērtīgas trešo valstu vienības, 
nepieciešama procedūra, lai novērtētu trešo 
valstu tirgu līdzvērtīgumu. Atbrīvojumu 
piemērotu tirgus uzturētāja dažāda veida 
darbībām, bet atbrīvojums netiek piešķirts 
aktīvai vērtspapīru un finanšu instrumentu 
tirdzniecībai par sabiedrības līdzekļiem. 
Tāpat ir pareizi piešķirt atbrīvojumu 
noteiktām primārā tirgus operācijām, 
piem., tām, kuras attiecas uz valsts parāda 
vērtspapīriem un stabilizācijas shēmām, jo 
tās ir nozīmīgas darbības, kuras palīdz 
tirgiem efektīvi darboties. Kompetentās 
iestādes jāinformē par vēlmi izmantot 
atbrīvojumus, un tām jābūt pilnvarām 
aizliegt fiziskai vai juridiskai personai 
izmantot atbrīvojumu, ja šī persona nav 
izpildījusi būtiskos kritērijus attiecībā uz 
atbrīvojumu. Kompetentās iestādes var arī 

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir zināma
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES;
tirgus uzturētājiem ir jānodrošina 
vērtspapīru tirgojamība (tirgus 
likviditāte), nepārtraukti nosakot 
pirkšanas un pārdošanas kursus. Ja 
tirgus strādā, tad pārdošanu var veikt, arī 
pamatojoties vienīgi uz tirgus uzturētāja 
radītajiem nosacījumiem. Biržas 
noteikumi parasti paredz vienīgi to, ka 
tirgus uzturētājam ir jāinformē par viņa 
pārdoto akciju vai parāda vērstpapīru 
apjomu. Turklāt nedrīkst pārsniegt 
iepriekš noteikto maksimālo diapazonu 
(cenu starpību), tomēr nav jānorāda 
taisnīga, ar finanšu matemātikas 
paņēmienu aprēķināta vērtība. Tirgus 
uzturētājs pats var izlemt, kādus cenas 
noteikšanas kritērijus izmantot. Ja tirgus 
uzturētājs pārtrauc darbību un savas 
daļas vairs atpakaļ nepieņem, arī 
otrreizējais tirgus kļūst nelikvīds, un ir 
jāiesaistās centrālajam darījumu 
starpniekam, ja tirdzniecība notiek ar tā 
starpniecību. Tādēļ ir pareizi prasības 
attiecināt uz fiziskām vai juridiskām 
personām, kas iesaistītas šādās darbībās. 
Lai aptvertu līdzvērtīgas trešo valstu 
struktūras, nepieciešama procedūra, lai 
novērtētu trešo valstu tirgu līdzvērtīgumu. 
Atbrīvojumu piemērotu tirgus uzturētāja 
dažāda veida darbībām, bet atbrīvojums 
netiek piešķirts aktīvai vērtspapīru un 
finanšu instrumentu tirdzniecībai par 
sabiedrības līdzekļiem. Tāpat ir pareizi 
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pieprasīt, lai fiziskā vai juridiskā persona 
sniedz informāciju, lai varētu pārraudzīt, kā 
tā izmanto atbrīvojumu.

piešķirt atbrīvojumu noteiktām primārā 
tirgus operācijām, piemēram, tām, kuras 
attiecas uz valsts parāda vērtspapīriem un 
stabilizācijas shēmām, jo tās ir nozīmīgas 
darbības, kuras palīdz tirgiem efektīvi 
darboties. Kompetentās iestādes jāinformē 
par vēlmi izmantot atbrīvojumus, un tām 
jābūt pilnvarām aizliegt fiziskai vai 
juridiskai personai izmantot atbrīvojumu, 
ja šī persona nav izpildījusi būtiskos 
kritērijus attiecībā uz atbrīvojumu. 
Kompetentās iestādes var arī pieprasīt, lai 
fiziskā vai juridiskā persona sniedz 
informāciju, lai varētu pārraudzīt, kā tā 
izmanto atbrīvojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir svarīga 
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES, 
un tirgus uzturētājiem jāveido īsās 
pozīcijas šīs lomas īstenošanai. Ja šādām 
darbībām tiek noteiktas prasības, tiek 
nopietni kavēta to spēja nodrošināt 
likviditāti un radīta nozīmīga negatīva 
ietekme uz ES tirgus efektivitāti. Turklāt 
nevar cerēt, ka tirgus uzturētāji veidos 
nozīmīgas īsās pozīcijas, ja nu vienīgi uz 
ļoti īsu laiku. Tādēļ ir pareizi atbrīvot 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
iesaistītas šādās darbībās, no prasībām, 
kuras var mazināt to spēju veikt šādas 
funkcijas un tādējādi var negatīvi ietekmēt 
ES tirgus. Lai aptvertu līdzvērtīgas trešo 
valstu vienības, nepieciešama procedūra, 
lai novērtētu trešo valstu tirgu 
līdzvērtīgumu. Atbrīvojumu piemērotu 
tirgus uzturētāja dažāda veida darbībām, 

(19) Tirgus uzturētāja darbībām ir svarīga 
loma likviditātes nodrošināšanā tirgū ES, 
un tirgus uzturētājiem jāveido īsās 
pozīcijas šīs lomas īstenošanai. Ja šādām 
darbībām tiek noteiktas prasības, tiek 
nopietni kavēta to spēja nodrošināt 
likviditāti un radīta nozīmīga negatīva 
ietekme uz ES tirgus efektivitāti. Turklāt 
nevar cerēt, ka tirgus uzturētāji veidos 
nozīmīgas īsās pozīcijas, ja nu vienīgi uz 
ļoti īsu laiku. Tādēļ ir pareizi atbrīvot 
fiziskas vai juridiskas personas, kas 
iesaistītas šādās darbībās, no prasībām, 
kuras var mazināt to spēju veikt šādas 
funkcijas un tādējādi var negatīvi ietekmēt 
ES tirgus. Lai aptvertu līdzvērtīgas trešo 
valstu struktūras, nepieciešama procedūra, 
lai novērtētu trešo valstu tirgu 
līdzvērtīgumu. Atbrīvojumu piemērotu 
tirgus uzturētāja dažāda veida darbībām, 
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bet atbrīvojums netiek piešķirts aktīvai 
vērtspapīru un finanšu instrumentu 
tirdzniecībai par sabiedrības līdzekļiem. 
Tāpat ir pareizi piešķirt atbrīvojumu 
noteiktām primārā tirgus operācijām, 
piem., tām, kuras attiecas uz valsts parāda 
vērtspapīriem un stabilizācijas shēmām, jo 
tās ir nozīmīgas darbības, kuras palīdz 
tirgiem efektīvi darboties. Kompetentās 
iestādes jāinformē par vēlmi izmantot 
atbrīvojumus, un tām jābūt pilnvarām 
aizliegt fiziskai vai juridiskai personai 
izmantot atbrīvojumu, ja šī persona nav 
izpildījusi būtiskos kritērijus attiecībā uz 
atbrīvojumu. Kompetentās iestādes var arī 
pieprasīt, lai fiziskā vai juridiskā persona 
sniedz informāciju, lai varētu pārraudzīt, kā
tā izmanto atbrīvojumu.

kas veicina adresējamu likviditāti. Tāpat ir 
pareizi piešķirt atbrīvojumu primārā tirgus 
operācijām, piemēram, tām, kuras attiecas 
uz valsts parāda vērtspapīriem un 
stabilizācijas shēmām, jo tās ir nozīmīgas 
darbības, kuras palīdz tirgiem efektīvi 
darboties. Kompetentās iestādes jāinformē 
par vēlmi izmantot atbrīvojumus, un tām 
jābūt pilnvarām aizliegt fiziskai vai 
juridiskai personai izmantot atbrīvojumu, 
ja šī persona nav izpildījusi būtiskos 
kritērijus attiecībā uz atbrīvojumu. 
Kompetentās iestādes var arī pieprasīt, lai 
fiziskā vai juridiskā persona sniedz 
informāciju, lai varētu pārraudzīt, kā tā 
izmanto atbrīvojumu.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu šo regulu ar direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem, ir jāiekļauj visi 
tirdzniecības pasākumi, kurus var uzskatīt par tirgus uzturēšanu, piemēram, gadījumi, ja 
kotācija nav publiska, ja notiek savstarpēju tirdzniecība starp tirgus uzturētājiem, proti, ja 
viens tirgus uzturētājs ļauj otram veikt darījumu klienta uzdevumā, vai arī ja tiek izmantota 
cita persona.

Grozījums Nr. 198
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz 24 stundām nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 

(22) Ja finanšu instrumenta cena 
ievērojami pazeminās, kompetentajai 
iestādei arī jāspēj uz laiku ierobežot 
attiecīgā finanšu instrumenta īsās pozīcijas 
pārdošanu, lai nepieciešamības gadījumā 
strauji iejauktos un nepieļautu attiecīgā 
instrumenta cenas haotisku samazināšanos.
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samazināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz 24 stundām nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos.

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu, lai nepieciešamības 
gadījumā strauji iejauktos un nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos. Nosakot tirdzniecības 
ierobežojumu periodu, būtu jāņem vērā 
tirgus traucējumu nopietnība.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz 24 stundām nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos.

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās 
un ja pastāv pamatotas bažas par vietēja 
vai ES mēroga sistēmisku problēmu, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu savā jurisdikcijā vai 
pieprasīt šādu ierobežojumu ieviešanu 
citās jurisdikcijās, lai nepieciešamības 
gadījumā strauji iejauktos un uz 
24 stundām nepieļautu attiecīgā 
instrumenta cenas haotisku samazināšanos.

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz 24 stundām nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos.

(22) Ja finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā ievērojami pazeminās, 
kompetentajai iestādei arī jāspēj uz laiku 
ierobežot attiecīgā finanšu instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošanu šajā tirdzniecības 
vietā, lai nepieciešamības gadījumā strauji 
iejauktos un uz laiku, kas atbilst finanšu 
tirgus traucējuma nopietnībai, nepieļautu 
attiecīgā instrumenta cenas haotisku 
samazināšanos.

Or. de

Grozījums Nr. 202
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Ja negatīvi notikumi vai tendences 
notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī vai 
tiem ir pārrobežu ietekme, ir svarīga cieša 
apspriešanās un sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm. EVTI jāveic 
galvenā koordinatora loma šādā situācijā 
un jāmēģina nodrošināt konsekvenci starp 
kompetentajām iestādēm. EVTI sastāvs, 
kas ietver kompetentu iestāžu pārstāvjus, 
palīdzēs pildīt šādu lomu.

(23) Ja negatīvi notikumi vai tendences 
notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī vai 
tiem ir pārrobežu ietekme, ir svarīga cieša 
apspriešanās un sadarbība starp 
kompetentajām iestādēm. EUI (EVTI)
jāveic galvenā koordinatora loma šādā 
situācijā un jānodrošina konsekvence starp 
kompetentajām iestādēm. EUI (EVTI)
sastāvs, kas ietver kompetentu iestāžu 
pārstāvjus, palīdzēs pildīt šādu lomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Kompetento iestāžu un EVTI
pilnvarām ierobežot īsās pozīcijas 
pārdošanu, kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumus un citus darījumus ir 
jābūt tikai īslaicīga rakstura, un tās 
jāizmanto tik ilgi un tādā mērā, kā 
nepieciešams, lai novērstu konkrēto 
apdraudējumu.

(27) Kompetento iestāžu pilnvarām 
ierobežot īsās pozīcijas pārdošanu, 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumus un citus darījumus ir jābūt tikai 
īslaicīga rakstura, un tās jāizmanto tik ilgi 
un tādā mērā, kā nepieciešams, lai novērstu 
konkrēto apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Tiesības iejaukties dalībvalsts tirgū būtu jāierobežo un būtu jānosaka, ka tās ir tikai tai 
kompetentajai iestādei, kura vislabāk izprot vietējo tirgu, tāpēc saskaņā ar EVTI regulu 
(1095/2010) šai iestādei nedrīkstētu būt tiesības iejaukties.

Grozījums Nr. 204
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) EVTI jābūt vispārējām pilnvarām 
veikt aptauju par jautājumiem vai praksi 
saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu vai 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu izmantošanu, lai izvērtētu, vai 
jautājums vai prakse potenciāli neapdraud 
finanšu stabilitāti vai uzticēšanos tirgum. 
EVTI jāpublicē ziņojums par 
konstatētajiem faktiem, kad šāda aptauja 
tiek veikta.

(29) EUI (EVTI) jābūt vispārējām 
pilnvarām veikt aptauju par jautājumiem 
vai praksi saistībā ar īsās pozīcijas 
pārdošanu vai kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu izmantošanu, lai 
izvērtētu, vai jautājums vai prakse 
potenciāli neapdraud finanšu stabilitāti vai 
uzticēšanos tirgum. EUI (EVTI) jāpublicē 
ziņojums par konstatētajiem faktiem, kad 
šāda aptauja tiek veikta un, ja EUI (EVTI) 
uzskata, ka pasākumus nepieciešams 
ieviest ES līmenī, tās lēmumam vajadzētu 



AM\853802LV.doc 49/120 PE456.773v01-00

LV

būt saistošam kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā Regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti jo īpaši Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, kas 
atzītas Līguma 16. pantā un Hartas 
8. pantā. Finanšu tirgus stabilitātes un 
ieguldītāju aizsardzības labad jo īpaši ir 
nepieciešama pārredzamība attiecībā uz 
neto īsajām pozīcijām, tostarp publiskošana 
gadījumos, kas paredzēti šajā regulā. Šāda 
pārredzamība palīdzēs regulatoriem 
novērot īsās pozīcijas pārdošanu saistībā ar 
negodīgām stratēģijām un ietekmi uz labi 
funkcionējošiem tirgiem. Turklāt šāda 
pārredzamība var palīdzēt novērst 
informācijas asimetriju, nodrošinot to, ka 
visi tirgus dalībnieki ir pienācīgi informēti 
par to, ciktāl īso pozīciju pārdošana 
ietekmē cenas. Kompetento iestāžu veiktai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvā 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti17 . EVTI 
veiktai informācijas apmaiņa vai nodošana 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti18, 
kam pilnībā jābūt piemērojamai personas 

(31) Šajā Regulā ir ievērotas pamattiesības 
un principi, kas atzīti jo īpaši Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību, jo īpaši 
tiesības uz personas datu aizsardzību, kas 
atzītas Līguma 16. pantā un Hartas 
8. pantā. Finanšu tirgus stabilitātes un 
ieguldītāju aizsardzības labad jo īpaši ir 
nepieciešama pārredzamība attiecībā uz 
neto īsajām pozīcijām, tostarp publiskošana 
gadījumos, kas paredzēti šajā regulā un ja 
pārsniegts noteikts slieksnis. Šāda 
pārredzamība palīdzēs regulatoriem 
novērot īsās pozīcijas pārdošanu saistībā ar 
negodīgām stratēģijām un ietekmi uz labi 
funkcionējošiem tirgiem. Turklāt šāda 
pārredzamība var palīdzēt novērst 
informācijas asimetriju, nodrošinot to, ka 
visi tirgus dalībnieki ir pienācīgi informēti 
par to, ciktāl īso pozīciju pārdošana 
ietekmē cenas. Kompetento iestāžu veiktai 
informācijas apmaiņai vai nodošanai 
jāatbilst noteikumiem par personas datu 
nodošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvā 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti17 . EUI 
(EVTI) veiktai informācijas apmaiņa vai 
nodošana jāatbilst noteikumiem par 
personas datu nodošanu, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra 
Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
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datu apstrādei šīs regulas nolūkā. struktūrās un par šādu datu brīvu apriti18, 
kam pilnībā jābūt piemērojamai personas 
datu apstrādei šīs regulas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par 
sankcijām, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs 
regulas noteikumi, un jānodrošina to 
īstenošana. Sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un pārliecinošām.

(32) Pamatojoties uz pamatnostādnēm, ko 
pieņēmusi EUI (EVTI), un, ņemot vērā 
Komisijas paziņojumu par pastiprinātu 
sankciju režīmu finanšu pakalpojumu 
nozarē, dalībvalstīm jānosaka noteikumi 
par sodiem, ko piemēro, ja tiek pārkāpti šīs 
regulas noteikumi, un jānodrošina to 
īstenošana. Sodiem vajadzētu būt
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.
Šā procesa galarezultātā ES būtu 
jāizveido saskaņots sodu režīms.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai un ir izstrādāti noteikumi par 
deleģētiem aktiem un saistošiem 
tehniskiem standartiem, un tie jāpieņem, 
lai varētu lietderīgi piemērot ieviešamo 
ietvaru, jāparedz pietiekams laiks,

(37) Tā kā dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai, pēc iespējas drīzāk ir jāpieņem 
un jāīsteno efektīva ES mēroga regula. 
Pastāvīgā tirgu nestabilitāte un draudi, ko 
ar kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem saistīta rīcība rada ES 
integrācijas ekonomiskajam un 
politiskajam pamatam, mudina steidzami 
ieviest stingru regulējumu attiecībā uz 
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īsās pozīcijas pārdošanu un kredītsaistību 
neizpildes mijmaiņas līgumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 208
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai un ir izstrādāti noteikumi par 
deleģētiem aktiem un saistošiem 
tehniskiem standartiem, un tie jāpieņem, 
lai varētu lietderīgi piemērot ieviešamo 
ietvaru, jāparedz pietiekams laiks,

(37) Tā kā dažas dalībvalstis jau ir 
ieviesušas ierobežojumus īsās pozīcijas 
pārdošanai, ir nepieciešams, lai pēc 
iespējas drīzāk stātos spēkā ES mēroga 
regula. Šo prasību pamato arī tas, ka 
tirgos turpinās liela nestabilitāte un 
vērojamas problēmas saistībā ar valsts 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, tāpēc steidzami jāpanāk 
regulas mērķis, proti, stāvokļa 
stabilizācija ES,

Or. de

Grozījums Nr. 209
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) finanšu instrumentiem, kuri iekļauti
tirdzniecības vietās ES, tostarp 
instrumentiem, kurus tirgo ārpus 
tirdzniecības vietas;

1) finanšu instrumentiem, kurus atļauts 
tirgot tirdzniecības vietās ES vai kuri 
izvietoti privāti, tostarp instrumentiem, 
kurus tirgo ārpus tirdzniecības vietas;

Or. en

Pamatojums

Darbības joma būtu jāattiecina uz visiem tirgojamiem finanšu instrumentiem, kurus vai nu 
atļauts tirgot tirdzniecības vietās vai kuri izvietoti privāti. Ja tas netiks izdarīts, var rasties 
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pamats regulējuma arbitrāžai, kā rezultātā veidosies nevienlīdzīgas konkurences apstākļi.

Grozījums Nr. 210
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4.–10. punktā un kas attiecas uz 
tādiem parāda instrumentiem, kurus 
emitējusi dalībvalsts vai ES, vai kas 
attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām.

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES vai arī sistēmiski 
nozīmīga iestāde, kas reģistrēta vai 
dibināta ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4.–10. punktā un kas attiecas uz 
tādiem parāda instrumentiem, kurus 
emitējusi dalībvalsts vai ES, vai kas 
attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām.

Or. de

Grozījums Nr. 211
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4.–10. punktā un kas attiecas uz 
tādiem parāda instrumentiem, kurus 
emitējusi dalībvalsts vai ES, vai kas 
attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Regulas darbības jomā būtu jāiekļauj ES vai dalībvalstu parāds, ja: 1) 12. pants netiek 
attiecināts uz šādiem instrumentiem, 2) jebkādas EVTI ārkārtas pilnvaras netiek attiecinātas 
uz šādiem instrumentiem un 3) kompetentās iestādes var lemt par ierobežojumiem attiecībā uz 
citu dalībvalstu valsts parādu tikai tādēļ, lai atbalstītu šo pašu ierobežojumu, par kuru jau 
nolēmusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr. 212
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4.–10. punktā un kas attiecas uz 
tādiem parāda instrumentiem, kurus 
emitējusi dalībvalsts vai ES, vai kas 
attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām.

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4.–
10. punktā, un kas attiecas uz tādiem 
parāda instrumentiem, kurus emitējusi 
dalībvalsts vai ES vai tiek ar tiem saistīti.

Or. en

Pamatojums

Precizē, kas ir domāts ar atvasinātajiem parāda instrumentiem, un svītro neskaidro atsauci uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, kuras varētu attiekties uz jebkuram saistībām un netiktu 
ierobežotas vienīgi ar finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 213
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma 
C iedaļas 4.–10. punktā un kas attiecas uz 
tādiem parāda instrumentiem, kurus 
emitējusi dalībvalsts vai ES, vai kas 
attiecas uz dalībvalsts vai ES saistībām.

3) parāda instrumentiem, ko emitējusi 
dalībvalsts vai ES, un atvasinātiem 
instrumentiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK I pielikuma C iedaļas 4.–
10. punktā un kas attiecas uz tādiem parāda 
instrumentiem, kurus emitējusi dalībvalsts 
vai ES, vai kas attiecas uz dalībvalsts, ES 
saistībām, vai saistībām, kuras 
uzņēmusies ES reģistrēta vai dibināta 
sistēmiski nozīmīga institūcija.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
2. pants – c. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgums” ir atvasinātu instrumentu līgums, 
kurā viens darījuma partneris veic maksu 
otram darījuma partnerim apmaiņā pret 
kompensāciju vai maksājumu, ja atsauces 
vienība nepilda saistības, vai 
kredītnotikums saistībā ar šo atsauces 
vienību un ikviens cits atvasināta 
instrumenta līgums, kam ir līdzīga 
ekonomiskā ietekme;

c) „kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgums” ir atvasinātu instrumentu līgums, 
kurā viens darījuma partneris veic maksu 
otram darījuma partnerim apmaiņā pret 
kompensāciju vai maksājumu, ja atsauces 
vienība nepilda saistības, vai 
kredītnotikums saistībā ar šo atsauces 
vienību;

Or. en

Pamatojums

Formulējums „un ikviens cits atvasināta instrumenta līgums, kam ir līdzīga ekonomiskā 
ietekme” ir neskaidrs un šajā kontekstā nekādu papildu informāciju nesniedz.  Tas būtu 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 215
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „tirgus uzturētāja darbība” ir 15. panta 
1. punktā minētā darbība;

k) „tirgus uzturētāja darbība” ir tādas 
ieguldījumu sabiedrības vai trešās valsts 
vienības vai iekšzemes sabiedrības 
darbība, kura ir tirdzniecības vietas vai 
tirgus dalībnieks trešā valstī, kuras 
tiesisko un uzraudzības regulējumu 
Komisija pasludinājusi par līdzvērtīgu 
saskaņā ar 15. panta 2. punktu, ja 
attiecībā uz finanšu instrumentu —
neatkarīgi no tā, vai to tirgo tirdzniecības 
vietā vai ārpus tirdzniecības vietas — tā 
darbojas kā galvenā persona kādā no 
šādām kapacitātēm:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo tekstu vajadzīgs precizējums par to, ko nozīmē dažādas tirgus 
uzturētāja darbības.

Grozījums Nr. 216
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts – i daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicot publisku pastāvīgu divvirzienu 
kotāciju, kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti 
tirgū;

Or. en



PE456.773v01-00 56/120 AM\853802LV.doc

LV

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo tekstu vajadzīgs precizējums par to, ko nozīmē dažādas tirgus 
uzturētāja darbības.

Grozījums Nr. 217
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts – ii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) savas parastās uzņēmējdarbības 
ietvaros izpilda klientu uzsāktus 
rīkojumus vai izpilda rīkojumus, reaģējot 
uz klienta pieprasījumu veikt tirdzniecību;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo tekstu vajadzīgs precizējums par to, ko nozīmē dažādas tirgus 
uzturētāja darbības.

Grozījums Nr. 218
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts – iii daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) aizsargājot pret risku pozīcijas, kas 
veidojas, ja tiek pildīti rīkojumi saskaņā 
ar ii) daļu,

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz pašreizējo tekstu vajadzīgs precizējums par to, ko nozīmē dažādas tirgus 
uzturētāja darbības.
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Grozījums Nr. 219
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) „galvenā vieta” saistībā ar akcijām ir 
vieta, kurā akcijas tirdzniecībai ir 
vislielākais apgrozījums;

m) „galvenā vieta” saistībā ar 
vērtspapīriem ir vieta, kurā vērtspapīru
tirdzniecībai ir vislielākais apgrozījums;

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietās tiek tirgotas ne tikai akcijas.

Grozījums Nr. 220
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
akcijām vai parāda vērtspapīriem ir tādu 
akciju vai parāda vērtspapīru pārdošana, 
kas pārdevējam nepieder, kad pārdevējs 
iesaistās, lai vienotos par pārdošanu, 
tostarp pārdošana, kad pārdevējs iesaistās, 
lai vienotos par pārdošanu, pārdevējs 
aizņēmies vai vienojies aizņemties akcijas 
vai parāda vērtspapīrus un tos piegādāt 
norēķina veikšanas laikā;

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
finanšu instrumentu ir tādu finanšu 
instrumentu pārdošana, kas pārdevējam 
nepieder, un jebkāda pārdošana, kas tiek 
pabeigta, piegādājot finanšu instrumentu, 
kuru pārdevējs aizņēmies vai kura 
aizņemšanās notikusi tā vārdā;

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
akcijām vai parāda vērtspapīriem ir tādu 
akciju vai parāda vērtspapīru pārdošana, 
kas pārdevējam nepieder, kad pārdevējs 
iesaistās, lai vienotos par pārdošanu, 
tostarp pārdošana, kad pārdevējs iesaistās, 
lai vienotos par pārdošanu, pārdevējs
aizņēmies vai vienojies aizņemties akcijas 
vai parāda vērtspapīrus un tos piegādāt 
norēķina veikšanas laikā;

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
akcijām vai parāda vērtspapīriem ir tādu 
akciju vai parāda vērtspapīru pārdošana, 
kas pārdevējam nepieder brīdī, kad tas 
vienojas par pārdošanu, tostarp tāda 
pārdošana, kad vienošanās par pārdošanu 
brīdī pārdevējs akcijas vai parāda 
vērtspapīrus ir aizņēmies. Nesegta īsās 
pozīcijas pārdošana ir aizliegta;

Or. de

Grozījums Nr. 222
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
akcijām vai parāda vērtspapīriem ir tādu 
akciju vai parāda vērtspapīru pārdošana, 
kas pārdevējam nepieder, kad pārdevējs 
iesaistās, lai vienotos par pārdošanu, 
tostarp pārdošana, kad pārdevējs iesaistās, 
lai vienotos par pārdošanu, pārdevējs 
aizņēmies vai vienojies aizņemties akcijas 
vai parāda vērtspapīrus un tos piegādāt
norēķina veikšanas laikā;

p) „īsās pozīcijas pārdošana” attiecībā uz 
akcijām vai parāda vērtspapīriem ir tādu 
akciju vai parāda vērtspapīru pārdošana, 
kas pārdevējam nepieder brīdī, kad tas 
vienojas par pārdošanu, tostarp tāda 
pārdošana, kad vienošanās par pārdošanu 
brīdī pārdevējs akcijas vai parāda 
vērtspapīrus ir aizņēmies, lai tos piegādātu
norēķina brīdī;

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus vai
MTF ES;

r) „tirdzniecības vieta” ir regulēts tirgus, 
MTF (daudzpusēja tirdzniecības sistēma) 
vai sistemātisks internalizētājs, kas 
attiecīgi darbojas šādā statusā, vai 
attiecīgos gadījumos sistēma ar regulētam 
tirgum vai MTF līdzīgām funkcijām ārpus 
Kopienas;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir pārāk ierobežojoša. „Tirdzniecības vietas” definīcijai šajā regulā 
jāsaskan ar definīciju direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2004/39/EK). Definīciju būs nepieciešams pieņemt  atbilstoši direktīvas 
par finanšu instrumentu tirgiem gaidāmajai pārskatīšanai.

Grozījums Nr. 224
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) „likumīgais turētājs” ir akcionārs, 
obligāciju īpašnieks vai citu finanšu 
instrumentu īpašnieks, kā tas noteikts 
attiecīgās valsts tiesību aktos, saskaņā ar 
kuriem attiecīgie vērtspapīri ir sagatavoti.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatspoguļo dažādas juridiskās koncepcijas attiecībā uz finanšu instrumentu turējumu. 
Tikai saistībā ar valsts tiesību aktiem 3. panta 2. punkts  iegūst pienācīgu nozīmi.
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Grozījums Nr. 225
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sa) „nesegtā īsās pozīcijas pārdošana” 
attiecībā uz finanšu instrumentu ir 
finanšu instrumenta īsās pozīcijas 
pārdošana, ja pārdevējs pirms īsās 
pozīcijas pārdošanas rīkojuma 
iesniegšanas vai rīkojuma iesniegšanas 
brīdī nav aizņēmies vai nav noslēdzis 
vienošanos par aizņemšanos attiecībā uz 
to finanšu instrumentu, kurš jāpiegādā 
pircējam.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem vai 
kādas dalībvalsts vai ES finanšu tirgu 
indeksiem:

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā regulā būtu jāņem vērā citi instrumenti, kas ļauj veidot pozīcijas attiecībā uz 
dalībvalsts finanšu tirgus darbību (piemēram, indeksu fondi, kuru pamatā ir vērtspapīru 
tirgus rādītāji un atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir šie fondi) vai  Eiropas finanšu tirgus 
darbībai (piemēram, indeksu fondi, kuru pamatā ir Eiropas vadošo sabiedrību darbība, 
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kurām ir visaugstākie kapitalizācijas rādītāji, kā arī atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir 
šie fondi).

Grozījums Nr. 227
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem (šā punkta 
b) apakšpunktā minētajā gadījumā un 
balstoties uz pielāgoto delta koeficientu), 
uzskata par īsu pozīciju saistībā ar 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu vai 
dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts 
parāda vērtspapīriem:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pozīcijām, kuras pieņēmuši dažādi ES regulatori to izstrādātajās vadlīnijās par 
spēkā esošajiem uzrādīšanas režīmiem saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu, neto pozīciju 
aprēķināšana būtu jāveic, balstoties uz pielāgoto delta koeficientu (labāk nekā uz nominālu), 
lai precīzāk atspoguļotu ekonomisko interešu pozīcijas, kas saistītas ar atvasinātajiem 
instrumentiem.  Šī informācija regulatoriem būs labāk izmantojama.

Grozījums Nr. 228
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 

1. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par īsu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
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vērtspapīriem: ES emitētajiem parāda vērtspapīriem:

Or. de

Grozījums Nr. 229
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts vai ES emitēta parāda 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošana;

a) sabiedrības emitēti vērtspapīri vai 
dalībvalsts vai ES emitēta parāda 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošana;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts vai ES emitēta parāda 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošana;

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts, ES vai sistēmiski nozīmīgas 
institūcijas emitēta parāda instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošana;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts vai ES emitēta parāda 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošana;

a) sabiedrības emitētas akcijas vai 
dalībvalsts, ES vai sistēmiski nozīmīgas 
institūcijas emitēta parāda instrumenta īsās 
pozīcijas pārdošana;



AM\853802LV.doc 63/120 PE456.773v01-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 232
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un 
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība pazeminās.

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā ar finanšu instrumentu, 
kas nav šā punkta a) apakšpunktā minētais 
instruments, ja darījuma tiešā ietekme vai 
viena no tiešajām ietekmēm ir nodot 
finanšu priekšrocību fiziskai vai juridiskai 
personai, ja akcijas vai parāda instrumenta 
cena vai vērtība pazeminās.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pozīcijām, kuras pieņēmuši dažādi ES regulatori to izstrādātajās vadlīnijās par 
spēkā esošajiem uzrādīšanas režīmiem saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu, neto pozīciju 
aprēķināšana būtu jāveic, balstoties uz pielāgoto delta koeficientu (labāk nekā uz nominālu), 
lai precīzāk atspoguļotu ekonomisko interešu pozīcijas, kas saistītas ar atvasinātajiem 
instrumentiem.  Šī informācija regulatoriem būs labāk izmantojama.

Grozījums Nr. 233
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un 
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība pazeminās.

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un 
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja vērtspapīra, parāda 
instrumenta vai indeksa cena vai vērtība 



PE456.773v01-00 64/120 AM\853802LV.doc

LV

pazeminās.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība pazeminās.

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā ar finanšu instrumentu, 
kas nav šā punkta a) apakšpunktā minētais 
instruments, ja darījuma ietekme vai viena 
no ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību 
fiziskai vai juridiskai personai, ja akcijas 
vai parāda instrumenta cena vai vērtība 
pazeminās.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas ir domāts ar vārdiem „kurš rada vai attiecas uz finanšu instrumentu”.

Grozījums Nr. 235
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, dalībvalsts vai ES 
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem vai 
kādas dalībvalsts vai ES finanšu tirgu 
indeksiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 236
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem (šā punkta 
b) apakšpunktā minētajā gadījumā un 
balstoties uz pielāgoto delta koeficientu), 
uzskata par garu pozīciju saistībā ar 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu vai 
dalībvalsts vai ES emitētajiem valsts 
parāda vērtspapīriem:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pozīcijām, kuras pieņēmuši dažādi ES regulatori to izstrādātajās vadlīnijās par 
spēkā esošajiem uzrādīšanas režīmiem saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu, neto pozīciju 
aprēķināšana būtu jāveic, balstoties uz pielāgoto delta koeficientu (labāk nekā uz nominālu), 
lai precīzāk atspoguļotu ekonomisko interešu pozīcijas, kas saistītas ar atvasinātajiem 
instrumentiem.  Šī informācija regulatoriem būs labāk izmantojama.

Grozījums Nr. 237
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem parāda instrumentiem:
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Or. en

Grozījums Nr. 238
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem:

2. Šīs regulas nolūkā pozīciju, ko veido 
kāds no še turpmāk minētajiem, uzskata 
par garu pozīciju saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētajiem parāda vērtspapīriem:

Or. de

Grozījums Nr. 239
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā
vai dalībvalsts vai ES emitētā parāda 
instrumentā;

a) ieguldījums sabiedrības emitētā 
vērtspapīrā vai dalībvalsts vai ES emitētā 
parāda instrumentā;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā 
vai dalībvalsts vai ES emitētā parāda 
instrumentā;

a) ieguldījums sabiedrības emitētā akcijā 
vai dalībvalsts, ES vai sistēmiski 
nozīmīgas institūcijas emitētā parāda 
instrumentā;
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Or. de

Grozījums Nr. 241
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziska vai juridiska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un 
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība palielinās.

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un 
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja vērtspapīra, parāda 
instrumenta vai ar indeksu saistīta 
instrumenta cena vai vērtība palielinās.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziska vai juridiska persona, kas 
iesaistās darījumā, kurš rada finanšu 
instrumentu vai attiecas uz finanšu 
instrumentu, kas nav šā punkta a) 
apakšpunktā minētais instruments, un
darījuma ietekme vai viena no ietekmēm ir 
nodot finanšu priekšrocību fiziskai vai 
juridiskai personai, ja akcijas vai parāda 
instrumenta cena vai vērtība palielinās.

b) juridiska vai fiziska persona, kas 
iesaistās darījumā ar finanšu instrumentu, 
kas nav šā punkta a) apakšpunktā minētais 
instruments, ja darījuma ietekme vai viena 
no ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību 
fiziskai vai juridiskai personai, ja akcijas 
vai parāda instrumenta cena vai vērtība 
palielinās.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas ir domāts ar vārdiem „kurš rada vai attiecas uz finanšu instrumentu”.
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Grozījums Nr. 243
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā, 
aprēķinot īso un garo pozīciju saistībā ar 
valsts parāda vērtspapīriem, aprēķinā 
iekļauj kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumus, kuri attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām vai ar 
dalībvalsti vai ES saistītu kredītnotikumu.

3. Šā panta 1. punkta nolūkā, aprēķinot 
īso pozīciju attiecībā uz jebkuru īso 
pozīciju, kura ir attiecīgās personas 
īpašumā netieši (tostarp izmantojot 
jebkādus indeksus, vērtspapīru grozus, 
līdzdalību biržā tirgotos fondos vai 
līdzīgās vienībās vai ar to starpniecību), 
nosaka attiecīgā fiziskā vai juridiskā 
persona, kas rīkojas saprātīgi, ņemot vērā 
publiski pieejamo informāciju par 
vērtspapīru attiecīgo indeksu vai grozu vai 
arī līdzdalību biržā tirgotos fondos vai 
līdzīgās vienībās veidošanos (un, lai 
atmestu jebkādas šaubas, aprēķinot šādu 
īso pozīciju, ne no vienas personas netiek 
prasīts iegūt jebkādu reālā laika 
informāciju no kādas citas personas 
attiecībā uz šādu veidošanu).
Šā panta 2. punkta nolūkā, aprēķinot 
garo pozīciju jebkurā gadījumā (kā garās 
pozīcijas) tiek iekļauti jebkādi attiecīgās 
personas īpašumā esošie obligāciju vai 
parādu vērtspapīri, kas konvertējami 
attiecīgās sabiedrības emitētajās akcijās.
Šā panta 1. un 2. punkta nolūkā, aprēķinot 
īso un garo pozīciju saistībā ar valsts 
parāda vērtspapīriem, aprēķinā iekļauj 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumus, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām vai ar dalībvalsti vai ES saistītu 
kredītnotikumu.

Or. en

Pamatojums

Prasot no uzņēmumiem sadalīt biržā tirgotos fondus un visaptverošus rādītājus reālā laikā, 
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lai aprēķinātu, vai kāda konkrētā pozīcija bijusi īsa, tiktu sagatavoti gan regulatoram, gan 
tirgum nenozīmīgi dati, un šo prasību īstenot ir nesamērīgi dārgi.  Pienācīgi jāņem vērā 
garās pozīcijas, lai patiesi atspoguļotu neto īso pozīciju apjomu. Saistīto garo pozīciju 
ignorēšana aprēķinos samazinās obligāciju tirgu likviditāti. 

Grozījums Nr. 244
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem, tiek atskaitītas no īsajām 
pozīcijām, kuras fiziska vai juridiska 
persona tur saistībā ar šiem pašiem parāda 
vērtspapīriem, uzskata par neto īso pozīciju 
saistībā ar dalībvalsts vai ES emitētajiem 
valsts parāda vērtspapīriem.

5. Šīs regulas nolūkā pozīcija, kura paliek, 
kad visas garās pozīcijas, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar emitētajiem 
parāda vērtspapīriem, tiek atskaitītas no 
īsajām pozīcijām, kuras fiziska vai 
juridiska persona tur saistībā ar šiem 
pašiem parāda vērtspapīriem, uzskata par 
neto īso pozīciju saistībā ar emitētajiem 
parāda vērtspapīriem.

Or. de

Grozījums Nr. 245
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts parāda vērtspapīru aprēķinu 
saskaņā ar šā panta 1.–5. punktu veic katra 
dalībvalsts atsevišķi vai ES, pat ja 
atsevišķas vienības dalībvalstī vai ES emitē 
valsts parāda vērtspapīrus dalībvalsts vai 
ES vārdā.

6. Parāda instrumentu vērtspapīru 
aprēķinu saskaņā ar šā panta 1.–5. punktu 
veic katra dalībvalsts atsevišķi, ES vai 
kāda ES reģistrēta vai dibināta sistēmiski 
nozīmīga institūcija, pat ja atsevišķas 
vienības dalībvalstī vai ES emitē valsts 
parāda vērtspapīrus dalībvalsts vai ES 
vārdā.

Or. en
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Grozījums Nr. 246
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Valsts parāda vērtspapīru aprēķinu 
saskaņā ar šā panta 1.–5. punktu veic katra 
dalībvalsts atsevišķi vai ES, pat ja 
atsevišķas vienības dalībvalstī vai ES emitē 
valsts parāda vērtspapīrus dalībvalsts vai 
ES vārdā.

6. Parāda vērtspapīru aprēķinu saskaņā ar 
šā panta 1.–5. punktu veic katra dalībvalsts 
atsevišķi, ES vai kāda ES reģistrēta vai 
dibināta sistēmiski nozīmīga institūcija, 
pat ja atsevišķas vienības dalībvalstī vai ES 
emitē parāda vērtspapīrus dalībvalsts vai 
ES vārdā.

Or. de

Grozījums Nr. 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fondu pārvaldības gadījumā, ja attiecībā 
uz konkrētu emitentu tiek īstenotas 
atšķirīgas ieguldījuma stratēģijas, 
izmantojot dažādus fondus, kurus 
pārvalda tas pats fondu pārvaldītājs, neto 
īsās pozīcijas un neto garās pozīcijas 3., 
4. un 5. punktā minētajos nolūkos 
aprēķina katra fonda līmenī. Ja attiecībā 
uz konkrētu emitentu tiek īstenota viena 
un tā pati ieguldījuma stratēģija, 
izmantojot vairāk nekā vienu fondu, neto 
īsās pozīcijas un neto garās pozīcijas 
apkopo par katru fondu. Ja vienā un tai 
pašā vienībā divus vai vairākus portfeļus 
diskrecionāri pārvalda, izmantojot to pašu 
ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz 
konkrētu emitentu, šīs pozīcijas ir 
jāapkopo neto īso pozīciju un neto garo 
pozīciju aprēķināšanā.

Or. en
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Pamatojums

Fondu pārvaldītāji bieži darbosies klientu vārdā, pārstāvot  ļoti dažādas ieguldījuma 
stratēģijas. Ir svarīgi, ka šādu klientu neto īsās pozīcijas tiek aplūkotas individuāli, jo viena 
klienta interešu summēšana ar citu klientu interesēm būtu maldinoša.

Grozījums Nr. 248
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot neto īsās un neto garās 
pozīcijas 3., 4. un 5. punktā paredzētajiem 
nolūkiem, tiek aptverti jebkuri finanšu 
instrumenti, kas tieši vai netieši no 
ekonomikas viedokļa ietekmē sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētos valsts parāda vērtspapīrus ar 
nosacījumu, ka:
a) jebkādas ekonomiskās intereses, kuras 
uzskata par daļu no groza, indeksa vai 
biržā tirgota nosaka, balstoties uz publiski 
pieejamo informāciju par vērtspapīru 
attiecīgo indeksu vai grozu vai arī 
līdzdalību biržā tirgotos fondos vai 
līdzīgās vienībās veidošanos aprēķinu 
veikšanas laikā un nevienai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas veic aprēķinus, 
netiek prasīts iegūt jebkādu reālā laika 
informāciju no kādas citas personas 
attiecībā uz šādu veidošanu,  kā arī
b) garās pozīcijas aprēķināšana aptver 
jebkādu līdzdalību parādu vērtspapīros, 
kas konvertējami attiecīgā emitenta 
akcijās.

Or. en

Pamatojums

Neto pozīciju aprēķināšana būtu jāveic, balstoties uz pielāgoto delta koeficientu, lai 
atspoguļotu patieso saimniecisko stāvokli. Šādu neto pozīciju aprēķināšanas veidu pieņēmuši 



PE456.773v01-00 72/120 AM\853802LV.doc

LV

dažādi ES regulatori (piemēram, Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu iestāde un 
Nīderlandes Finanšu tirgu iestāde) to izstrādātajās vadlīnijās par spēkā esošajiem 
uzrādīšanas režīmiem. Delta koeficients atspoguļo paredzamo līmeni, kādā atvasinātais 
finanšu instruments ietekmē akcijas cenu. Attiecībā uz 1. daļas b) punktu grozījums padara 
noteikumu skaidrāku.

Grozījums Nr. 249
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Aprēķinot neto īsās un neto garās 
pozīcijas 3.,4. un 5. punktā paredzētajiem 
nolūkiem, tiek aptverti jebkuri finanšu 
instrumenti, kas tieši vai netieši no 
ekonomikas viedokļa ietekmē sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu vai dalībvalsts vai 
ES emitētos valsts parāda vērtspapīrus ar 
nosacījumu, ka:
a) jebkādas ekonomiskās intereses, kuras 
uzskata par daļu no groza, indeksa vai 
biržā tirgota nosaka, balstoties uz publiski 
pieejamo informāciju par vērtspapīru 
attiecīgo indeksu vai grozu vai arī 
līdzdalību biržā tirgotos fondos vai 
līdzīgās vienībās veidošanos aprēķinu 
veikšanas laikā un ne no vienas fiziskas 
vai juridiskas personas, kas veic 
aprēķinus, netiek prasīts iegūt jebkādu 
reālā laika informāciju no kādas citas 
personas attiecībā uz šādu veidošanu,  kā 
arī
b) garās pozīcijas aprēķināšana aptver 
jebkādu līdzdalību parādu vērtspapīros, 
kas konvertējami attiecīgā emitenta 
akcijās.

Or. en



AM\853802LV.doc 73/120 PE456.773v01-00

LV

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai nodrošinātu atbilstību pieejai, kas izmantota attiecībā uz EVRK modeli 
Eiropas mēroga informācijas uzrādīšanas režīmam saistībā ar īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 250
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kad uzskata, ka fiziska vai juridiska 
persona tur akcijas vai parāda instrumentus 
šā panta 2. punktā minētajā nolūkā;

a) kad uzskata, ka fiziska vai juridiska 
persona tur vērtspapīrus vai parāda 
instrumentus šā panta 2. punktā minētajā 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ar indeksiem saistītu instrumentu neto 
īso pozīciju aprēķina metodi.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai 

1. ES finanšu tirgos tiek aizliegta 
tirdzniecība ar kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumiem un citiem 
instrumentiem, ko izmanto, lai
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ES saistībām, ja kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumu 
neizmanto, lai aizsargātu pret emitenta 
saistību nepildīšanas risku, ja fiziskai vai 
juridiskai personai ir garā pozīcija šā 
emitenta valsts parāda vērtspapīros vai 
ikviena garā pozīcija emitenta parāda 
vērtspapīros un parāda vērtspapīru cenai 
ir augstāka korelācija ar dalībvalsts vai 
ES saistību cenu. Kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līguma partneris, 
kuram ir pienākums veikt maksājumu vai 
maksāt kompensāciju saistību 
nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā 
neveido nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar 
šīm saistībām.

nodrošinātos pret kredītsaistību
nepildīšanas risku.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros vai ikviena garā 
pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un 
parāda vērtspapīru cenai ir augstāka 
korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret emitenta kredītspējas 
samazināšanos, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir cita pozīcija, kuras vērtību šī 
samazināšanās varētu ietekmēt negatīvi.  
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
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gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros vai ikviena garā 
pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un 
parāda vērtspapīru cenai ir augstāka 
korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret emitenta kredītspējas 
samazināšanos, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir cita pozīcija, kuras vērtību šī 
samazināšanās varētu ietekmēt negatīvi.  
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
saistībām.

Or. en

Pamatojums

Parāda kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumi ir efektīvs līdzeklis, kā mazināt risku ne 
tikai attiecībā uz pašu šo valsts parādu. Nosakot ierobežojumus vai izvirzot informācijas 
uzrādīšanas prasības attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kuri izmanto kredītsaistību neizpildes 
mijmaiņas līgumus ar uzņēmumu parāda vērtspapīriem saistīto risku ierobežošanai, šādu 
dalībnieku ieguldījumi šajos vērtspapīros tiks kavēti un samazināsies uzņēmumu spēja 
piesaistīt kapitālu.
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Grozījums Nr. 255
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai 
juridiskai personai ir garā pozīcija šā 
emitenta valsts parāda vērtspapīros vai 
ikviena garā pozīcija emitenta parāda 
vērtspapīros un parāda vērtspapīru cenai 
ir augstāka korelācija ar dalībvalsts vai 
ES saistību cenu. Kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līguma partneris, 
kuram ir pienākums veikt maksājumu vai 
maksāt kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar 
attiecīgo dalībvalsti vai ES, vai ar riskiem, 
kas saistīti ar īpašumu vai vērtspapīriem, 
kas atrodas attiecīgajā jurisdikcijā esošajā 
vienībā vai kurus šī vienība emitējusi, un 
ko tur fiziskas vai juridiskas personas 
īpašumu portfelī. Kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līguma partneris, 
kuram ir pienākums veikt maksājumu vai 
maksāt kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

Or. en

Pamatojums

Valsts kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi tiek izmantoti, lai nodrošinātos pret 
„valsts” risku dažādos veidos, ne tikai ar parādu pozīcijām (piemēram, turot attiecīgajā 
jurisdikcijā atrodošos īpašumu portfeli).  Tāpēc pozīcija kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumos attiecībā uz dalībvalsts vai ES saistībām nebūtu jāuzskata par nesegtu, ja 
to izmanto, lai nodrošinātos pret risku, kas saistīts ar īpašumu portfeli.
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Grozījums Nr. 256
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros vai ikviena garā 
pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un 
parāda vērtspapīru cenai ir augstāka 
korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai 
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros, vai fiziskās vai 
juridiskās personas aktīvu samazināšanās 
risks, ja aktīvu vērtība ir pozitīvā 
korelācijā ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai aizsargātu 

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts, ES vai
ES reģistrētas vai dibinātas sistēmiski 
nozīmīgas institūcijas saistībām, ja 
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pret emitenta saistību nepildīšanas risku, ja 
fiziskai vai juridiskai personai ir garā 
pozīcija šā emitenta valsts parāda 
vērtspapīros vai ikviena garā pozīcija 
emitenta parāda vērtspapīros un parāda 
vērtspapīru cenai ir augstāka korelācija ar 
dalībvalsts vai ES saistību cenu. 
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
saistībām.

kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu neizmanto, lai aizsargātu pret 
emitenta saistību nepildīšanas risku, ja 
fiziskai vai juridiskai personai ir garā 
pozīcija šā emitenta parāda vērtspapīros vai 
ikviena garā pozīcija emitenta parāda 
vērtspapīros un parāda vērtspapīru cenai ir 
augstāka korelācija ar dalībvalsts vai ES 
saistību cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 
pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām.

Or. de

Grozījums Nr. 258
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
aizsargātu pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziskai vai juridiskai
personai ir garā pozīcija šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros vai ikviena garā 
pozīcija emitenta parāda vērtspapīros un 
parāda vērtspapīru cenai ir augstāka 
korelācija ar dalībvalsts vai ES saistību 
cenu. Kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līguma partneris, kuram ir 
pienākums veikt maksājumu vai maksāt 
kompensāciju saistību nepildīšanas 
gadījumā vai tāda kredītnotikuma 
gadījumā, kas ir saistīts ar atsauces 
vienību, šā punkta nolūkā neveido nesegtu 

1. Šīs regulas nolūkā uzskata, ka fiziskai 
vai juridiskai personai ir nesegta pozīcija 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumos, kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu neizmanto, lai 
nodrošinātos pret emitenta saistību 
nepildīšanas risku, ja fiziska vai juridiska
persona ir pozitīvi pakļauta riskam 
saistībā ar šā emitenta valsts parāda 
vērtspapīriem vai pozitīvi pakļauta riskam 
saistībā ar tāda emitenta parāda 
vērtspapīriem, kura parāda cena ir cieši 
saistīta ar dalībvalsts vai ES saistību cenu. 
Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līguma partneris, kuram ir pienākums veikt 
maksājumu vai maksāt kompensāciju 
saistību nepildīšanas gadījumā vai tāda 
kredītnotikuma gadījumā, kas ir saistīts ar 
atsauces vienību, šā punkta nolūkā neveido 
nesegtu pozīciju, aizbildinoties ar šīm 
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pozīciju, aizbildinoties ar šīm saistībām. saistībām.

Or. en

Pamatojums

Segtu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līguma pozīciju definīcija jāpaplašina, iekļaujot 
arī gadījumu, kad garā pozīcija ir panākta drīzāk ar atvasināto instrumentu starpniecību, 
nekā ar valsts parāda tiešajiem turējumiem.
Atvasinātie instrumenti, piemēram, mijmaiņas līgumi bieži tiek izmantoti, lai nodrošinātos 
pret valūtas kursa risku.

Grozījums Nr. 259
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, kad 
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst 
mazāka par slieksni, par kādu jāinformē 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
paziņo detalizētu informāciju par pozīciju 
EUI (EVTI), kad pozīcija sasniedz 
attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par 
slieksni, par kādu jāinformē saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
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informē attiecīgo kompetento iestādi, kad 
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst 
mazāka par slieksni, par kādu jāinformē 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

informē EUI (EVTI), kad pozīcija sasniedz 
attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par 
slieksni, par kādu jāinformē saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Centralizēta paziņošana ir ērtāka ieguldītājiem, no kuriem prasa sniegt informāciju. Būtu 
jāizveido datubāze, nodrošinot kompetentām iestādēm piekļuvi tai.

Grozījums Nr. 261
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, kad 
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst 
mazāka par slieksni, par kādu jāinformē 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, informē attiecīgo 
kompetento iestādi, kad pozīcija sasniedz 
attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par 
slieksni, par kādu jāinformē saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības emitētais akciju kapitāls var būt izvietots privāti. Arī šāda iespēja jāparedz šajā 
regulā.

Grozījums Nr. 262
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, kad 
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai 
kļūst mazāka par slieksni, par kādu 
jāinformē saskaņā ar šā panta 2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
informē attiecīgo kompetento iestādi par šo 
faktu pēc šīs kompetentās iestādes 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais slieksnis, par kādu 
jāinformē, ir īpatsvars, kas vienāds ar 
0,2 % no attiecīgās sabiedrības emitētā 
akciju kapitāla vērtības un par katru 
0,1 % virs tā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 264
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais slieksnis, par kādu 
jāinformē, ir īpatsvars, kas vienāds ar 
0,2 % no attiecīgās sabiedrības emitētā 
akciju kapitāla vērtības un par katru 
0,1 % virs tā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ja tiks noteikta prasība informēt par īsajām pozīcijām attiecībā uz visiem finanšu 
instrumentiem pie tik zema sliekšņa, ik dienu var rasties ievērojams uzrādītās informācijas 
apjoms. Šis apjoms no administratīvā viedokļa varētu regulatoriem un atsevišķiem 
uzņēmumiem radīt nopietnas problēmas un nevajadzīgu lielu informācijas plūsmu, kā arī, 
iespējams, novērst uzmanību no nozīmīgiem datiem. Būtu nepieciešams elastīgums attiecībā 
uz informēšanas sliekšņiem.

Grozījums Nr. 265
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

3. Vajadzības gadījumā EUI (EVTI) var 
izdot un Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai nosūtīt atzinumu par 
nepieciešamību pielāgot šā panta 
2. punktā minētos sliekšņus, ņemot vērā 
tendences finanšu tirgos. Izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar 36. pantu un 
atbilstoši 37. un 38. panta nosacījumiem, 
Komisija triju mēnešu laikā pēc EUI 
(EVTI) atzinuma saņemšanas var 
pārveidot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
1. punktā minētos sliekšņus.
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vērā tendences finanšu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ja tiks noteikta prasība informēt par īsajām pozīcijām attiecībā uz visiem finanšu 
instrumentiem pie tik zema sliekšņa, ik dienu var rasties ievērojams uzrādītās informācijas 
apjoms. Šis apjoms no administratīvā viedokļa varētu regulatoriem un atsevišķiem 
uzņēmumiem radīt nopietnas problēmas un nevajadzīgu lielu informācijas plūsmu, kā arī, 
iespējams, novērst uzmanību no nozīmīgiem datiem.  Būtu nepieciešams elastīgums attiecībā 
uz informēšanas sliekšņiem.

Grozījums Nr. 267
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Īsās pozīcijas pārdošanas rīkojumu 

marķēšana tirdzniecības vietā
Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en

Pamatojums

Rīkojumu marķēšana sniegs nepilnīgu ainu un palielinās ar īstenošanu saistītās izmaksas, 
nesamērīgi ietekmējot nelielos starpniekus un tirgus dalībniekus, un tas galu galā ietekmēs 
ieguldītājus un emitentus.  Nepieciešamība nodrošināt īso pozīciju pārdošanas lielāku 
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pārredzamību un labāku uzraudzību vislabāk īstenojama, uzrādot neto īso pozīciju pārdošanu 
regulatoriem.

Grozījums Nr. 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Nākotnes pārdošanas rīkojumu 
marķēšana tirdzniecības vietā

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en

Pamatojums

Prasība marķēt īso pozīciju pārdošanas rīkojumus tirdzniecības vietām un starpniekiem rada  
papildu izmaksas, nenodrošinot konkrētus ieguvumus regulatoriem. Turklāt, rīkojumu 
marķēšanas rezultātā saņemtā informācija būtu nepilnīga (nav iekļauta ārpusbiržas 
tirdzniecība) un neatbildīs tai informācijai, kas atvasināta no neto īsās pozīcijas, kas tiek 
aprēķināta dienas beigās.

Grozījums Nr. 269
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Nākotnes pārdošanas rīkojumu 
marķēšana tirdzniecības vietā

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en

Pamatojums

Rīkojumu marķēšana tirdzniecības vietās nav atbilstošs pasākums, lai uzlabotu pārredzamību. 
Šāda rīkojumu marķēšana izraisa augstas īstenošanas izmaksas lietotājiem, infrastruktūras 
pakalpojumu sniedzējiem, kas galu galā būs jāsedz gala ieguldītājiem, kamēr papildu 
ieguvumi ir apšaubāmi.

Grozījums Nr. 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Nākotnes pārdošanas rīkojumu 
marķēšana tirdzniecības vietā

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
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pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī informācija par īsajām pozīcijām sekmē tirgus uzraudzību, īsās pozīcijas pārdošanas 
rīkojumu marķēšanas pievienotā vērtība nav skaidra, ņemot vērā arī to, ka Direktīva par 
finanšu instrumentu tirgiem jau uzliek tirgus dalībniekiem pienākumu ziņot regulatīvajām 
iestādēm par visiem veiktajiem darījumiem.

Grozījums Nr. 271
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Nākotnes pārdošanas rīkojumu 
marķēšana tirdzniecības vietā

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ES reglamentējošie noteikumi ir samērīgi, jāizvēlas viens režīms 
(ierosinātais informācijas uzrādīšanas režīms) divu režīmu vietā, ar kuriem panāk to pašu 
mērķi.

Grozījums Nr. 272
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākotnes pārdošanas rīkojumu 
marķēšana tirdzniecības vietā

Ziņošana kompetentajām iestādēm par īso 
pozīciju pārdošanu

Or. en

Grozījums Nr. 273
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nākotnes pārdošanas rīkojumu marķēšana 
tirdzniecības vietā

Īsās pozīcijas pārdošanas rīkojumu 
marķēšana

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīri būtu jāmarķē neatkarīgi no tā, vai tos pārdod tirdzniecības vietās vai ārpusbiržas 
tirdzniecībā.
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Grozījums Nr. 274
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju 
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Komisija pieprasa EUI (EVTI) grozīt 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006 1. pielikumu, 
lai noteiktu, ka starpnieki, kas veic īso
pozīciju pārdošanu, kā tādu šo pārdošanu 
norādītu attiecīgajām kompetentajam 
iestādēm sniedzamajā informācijā par 
šādu tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas 
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Visas ieguldījumu sabiedrības Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē un visi regulētā tirgus 
vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieki iekļauj informācijā, kas 
norādīta minētās direktīvas 25. panta 
3. punktā, datus, kas attiecībā uz 
darījumiem ar akcijām raksturo, vai 
darījumā ietilpst īsās pozīcijas pārdošana.

Apkopota informācija par šādu īsās 
pozīcijas pārdošanu tiek publiskota.
Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
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nosacījumiem, Komisija pieņem 
pasākumus, precizējot, kā šāda apkopotā 
informācija tiek publiskota.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāaptver īso pozīciju pārdošana, kas veikta regulētā tirgū un daudzpusējā tirdzniecības 
sistēmā, kā arī ārpusbiržas īso pozīciju pārdošana, nodrošinot regulatoru un sabiedrības 
labāku informēšanu. Izmantojot pašreizējo mehānismu, tas neradītu tik lielas izmaksas, kā 
izveidojot pilnīgi jaunu sistēmu. Ir jācer, ka turpmāk informācija par darījumiem tiks tieši 
sniegta EVTI (skat. apspriešanu attiecībā uz direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem 
pārskatīšanu). Tas nodrošinātu vienotu saturu un formu informācijai par veiktajiem 
darījumiem, veicinātu apmaiņu ar informāciju starp regulatoriem, lai uzraudzītu tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu un ļautu EVTI publiskot saskaņotu informāciju.

Grozījums Nr. 276
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē 
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju īsās 
pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības vieta 
vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu 
par tādu rīkojumu apjomu, kuri marķēti 
kā nākotnes pārdošanas rīkojumi.

Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
akcijas, vai ieguldījumu sabiedrībai, kura 
klientu vārdā izpilda rīkojumus par šiem 
instrumentiem ārpus tirdzniecības vietas, 
jāizveido izņēmuma situācijām paredzētas 
procedūras, lai nodrošinātu, ka fiziskas vai 
juridiskas personas, kas izpilda rīkojumus 
šajā tirdzniecības vietā vai ar ieguldījumu 
sabiedrības starpniecību, marķē rīkojumus 
pārdot kā nākotnes pārdošanas rīkojumus, 
ja pārdevējs iesaistās akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju
īsās pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības 
vieta vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
vērtspapīrus, vai ieguldījumu sabiedrībai, 
kura klientu vārdā vai uz sava rēķina 
izpilda rīkojumus par šiem instrumentiem 
ārpus tirdzniecības vietas, jāizveido 
procedūras, lai nodrošinātu, ka fiziskas vai 
juridiskas personas, kas izpilda rīkojumus 
šajā tirdzniecības vietā vai ar ieguldījumu 
sabiedrības starpniecību, spēj marķēt
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās 
vērtspapīru īsās pozīcijas pārdošanā. 
Tirdzniecības vieta vai ieguldījumu 
sabiedrība vismaz reizi dienā publicē 
kopsavilkumu par tādu rīkojumu apjomu, 
kuri marķēti kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumi.

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīri būtu jāmarķē neatkarīgi no tā, vai tos pārdod tirdzniecības vietās vai ārpusbiržas 
tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 278
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē 
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju īsās 
pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības vieta 
vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu 
par tādu rīkojumu apjomu, kuri marķēti kā 

Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, un veicot tirdzniecību 
uz sava rēķina, marķē rīkojumus pārdot kā 
nākotnes pārdošanas rīkojumus, ja 
pārdevējs iesaistās akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā. Tirdzniecības vieta vismaz reizi 



AM\853802LV.doc 91/120 PE456.773v01-00

LV

nākotnes pārdošanas rīkojumi. dienā publicē kopsavilkumu par tādu 
rīkojumu apjomu, kuri marķēti kā nākotnes 
pārdošanas rīkojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības vietai, kurā iekļautas akcijas, 
jāizveido procedūras, lai nodrošinātu, ka 
fiziskas vai juridiskas personas, kas izpilda 
rīkojumus šajā tirdzniecības vietā, marķē 
rīkojumus pārdot kā nākotnes pārdošanas 
rīkojumus, ja pārdevējs iesaistās akciju īsās 
pozīcijas pārdošanā. Tirdzniecības vieta 
vismaz reizi dienā publicē kopsavilkumu 
par tādu rīkojumu apjomu, kuri marķēti kā 
nākotnes pārdošanas rīkojumi.

Tirdzniecības vietai, kurā atļauts tirgot
akcijas, jāizveido procedūras, lai 
nodrošinātu, ka fiziskas vai juridiskas 
personas, kas izpilda rīkojumus šajā 
tirdzniecības vietā, marķē rīkojumus pārdot 
kā nākotnes pārdošanas rīkojumus, ja 
pārdevējs iesaistās akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā. Savāktos datus dara pieejamus 
attiecīgajai kompetentajai iestādei. 
Tirdzniecības vieta vismaz reizi dienā 
publicē kopsavilkumu par tādu rīkojumu 
apjomu, kuri marķēti kā īsās pozīcijas
pārdošanas rīkojumi attiecībā uz ikvienu 
šajā tirdzniecības vietā tirgoto akciju.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Informācijas par nozīmīgām akciju neto 

īsajām pozīcijām publiska uzrādīšana
1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
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akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu 
slieksni, kas jāpublisko saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.
2. Attiecīgais publiski uzrādāmais 
slieksnis ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % 
no attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs 
tā.
3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Prasībai publiski uzrādīt informāciju par atsevišķām īsajām pozīcijām var būt negatīva 
ietekme uz nelieliem fondiem. Tā var veicināt prociklisku rīcību, samazinot taisnīgi 
izveidojušās cenas, kaitējot Eiropas uzņēmumiem, samazinot likviditāti un mazinot cenu 
veidošanas efektivitāti tirgu lietotājiem — privātajiem ieguldītājiem, pensiju fondiem un 
uzņēmumu emitentiem.  Paziņošanas noteikumi 5. pantā ļaus kompetentām iestādēm piekļūt 
attiecīgajai informācijai, lai pārraudzītu sistēmiskos riskus, nesastopoties ar nozīmīgiem 
šķēršļiem.

Grozījums Nr. 281
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu 

1. Attiecīgā kompetentā iestāde ik dienu 
publicē ziņas par neto īsās pozīcijas 
kopējo apjomu attiecībā uz katru akciju, 
par kuru tā ir saņēmusi paziņojumu 
saskaņā ar 5. pantu. Publiskojot šādu 
informāciju, netiek atklāts neto īsās 
pozīcijas turētājs.
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slieksni, kas jāpublisko saskaņā ar šā 
panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

1. Attiecīgā kompetentā iestāde publicē
detalizētu informāciju par pozīciju, ja 
pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai kļūst 
mazāka par tādu slieksni, kas jāpublisko 
saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

1. Attiecīgā kompetentā iestāde ikvienas 
tirdzniecības dienas beigās atklāj 
sabiedrībai visas apkopotās neto īsās 
pozīcijas saistībā ar tādas sabiedrības 
emitēto akciju kapitālu, kuras akcijas 
atļauts tirgot tirdzniecības vietā, publiski 
uzrāda detalizētu informāciju par pozīciju, 
ja pozīcija sasniedz attiecīgo slieksni vai 
kļūst mazāka par tādu slieksni, kas 
jāpublisko saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 284
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā,
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīri būtu jāmarķē neatkarīgi no tā, vai tos pārdod tirdzniecības vietās vai ārpusbiržas 
tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 285
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas iekļautas tirdzniecības vietā, 
publiski uzrāda detalizētu informāciju par 
pozīciju, ja pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni vai kļūst mazāka par tādu slieksni, 
kas jāpublisko saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
neto īsā pozīcija saistībā ar tādas 
sabiedrības emitēto akciju kapitālu, kuras 
akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā, 
paziņo detalizētu informāciju par pozīciju
EUI (EVTI), kad pozīcija sasniedz 
attiecīgo slieksni vai kļūst mazāka par 
slieksni, par kādu jāinformē saskaņā ar šā 
panta 2. punktu. EUI (EVTI) publiski 
uzrāda šādas pozīcijas.

Or. en
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Pamatojums

Visi to pozīciju turētāji, par kurām jāziņo, spēs informēt vienotu struktūrvienību, piemēram, 
EVTI, tā vietā, lai informētu 27 dažādus regulatorus, atkarībā no tā, par kādu akciju ir runa. 
Turklāt grozītais noteikums ļaus visas pozīcijas, kas publiski jāuzrāda, padarīt pieejamas 
sabiedrībai vienotā vietā, piemēram, EVTI tīmekļa vietnē. Ar grozījumu nodrošinās arī 
apjomradītus ietaupījumus iestādēm, kas ir EVTI locekles, jo citādi katrai no šīm iestādēm 
būtu jāveido informācijas sniegšanas un/vai publicēšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja fiziska vai juridiska persona ir 
paziņojusi, ka kāda īsā pozīcija attiecībā 
uz akciju ir sasniegusi vai pārsniegusi 
7. panta 2. punktā minētos sliekšņus 
publiskai uzrādīšanai, EUI (EVTI) ik 
dienu nodod atklātībai informāciju par 
īsajām pozīcijām. Nodošana atklātībai 
notiek apkopotā veidā, un tai netiek 
pakļauta informācija par to, kas ir šīs 
pozīcijas turētājs.

Or. en

Pamatojums

Informācijas uzrādīšana sabiedrībai par atsevišķām īsajām pozīcijām nepalīdz regulatoriem 
atklāt tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, savukārt īso pozīciju turētājus var skart vērtspapīru 
cenas straujš pieaugums to ierobežotas pieejamības dēļ vai viņi var tikt pakļauti cita veida 
ļaunprātīgai rīcībai; šāda prasība sekmē bara instinkta vadītu rīcību;  tā samazina likviditāti, 
jo ieguldītāji nevēlas, lai par viņu īsajām pozīcijām uzzina uzņēmumi, un tāpēc izvairās no īso 
pozīciju pārdošanas. Informācijas uzrādīšana apkopotā veidā ir noderīga tirgus 
dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 287
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais 
slieksnis ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % 
no attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs 
tā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 288
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais slieksnis 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs tā.

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais slieksnis 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 3 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs tā.

Or. en

Pamatojums

Īsās pozīcijas ir signāls tirgum par to, ka ieguldītājs uzskata — pašreizējā akcijas cena ir 
pārāk augsta.  Ja pārēja tirgus dalībnieku daļa tam piekrīt, cenas korekcija notiks tad, kad 
viņi arī pārdos akcijas, kā tas notika gadījumā ar uzņēmumu „Enron”. Šai īsās pozīcijas 
pārdošanas funkcijai ir nozīme tikai pie augstāka sliekšņa (3 %), jo mazākam pozīcijām ir 
mazāka nozīme, un tas izraisītu vienīgi mazāku likviditāti tādēļ, ka ieguldītāji vilcinātos iegūt 
un uzrādīt mazākas īsās pozīcijas.

Grozījums Nr. 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais slieksnis 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 0,5 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,1 % virs tā.

2. Attiecīgais publiski uzrādāmais slieksnis 
ir īpatsvars, kas vienāds ar 1 % no 
attiecīgās sabiedrības emitētā akciju 
kapitāla vērtības un par katru 0,2 % virs tā.

Or. en

Pamatojums

Nav pārliecības, ka ieguvumi, kas saistīti ar „nozīmīgu neto īso pozīciju akcijās uzrādīšanas” 
režīmu, pārsniedz tā izmaksas.
Lai ierobežotu pašreizējo noteikumu ietekmi, iesakām palielināt sliekšņus.

Grozījums Nr. 290
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzrādot informāciju, netiek atklāts neto 
īsās pozīcijas turētājs.

Or. en

Pamatojums

Apkopotas un anonīmas informācijas uzrādīšana ir vislabākais veids, kā īstenot politikas 
mērķus, nekaitējot ieguldītājiem un emitentiem, kuri izmanto tirgu.

Grozījums Nr. 291
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 292
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija var pārveidot šā 
panta 2. punktā minētos sliekšņus, ņemot 
vērā tendences finanšu tirgū.

3. Vajadzības gadījumā EUI (EVTI) var 
izdot un Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Komisijai nosūtīt atzinumu par 
nepieciešamību pielāgot šā panta 
2. punktā minētos sliekšņu, ņemot vērā 
tendences finanšu tirgos.
Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija trīs mēnešu laikā 
pēc EUI (EVTI) atzinuma saņemšanas 
var pārveidot šā panta 2. punktā minētos 
sliekšņus.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Kompetento iestāžu informēšana par 

nozīmīgām neto īsajām pozīcijām valsts 
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parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, ja 
šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts 
vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni:
a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem;
b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām.
2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un 
tad papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis 
katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts 
pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar 
šā panta 3. punktu.
3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
2. punktā minēto apjomu un pakāpeniski 
pieaugošo līmeni. Tā ņem vērā abus šādus 
elementus:
a) ka sliekšņus nevar noteikt tādā līmenī, 
lai būtu jāinformē par pozīcijām, kuru 
vērtība ir minimāla;
b) katras dalībvalsts un ES emitēto 
neizpirkto valsts parāda vērtspapīru 
kopējo vērtību un vidējo pozīcijas apjomu, 
kādu tur tirgus dalībnieki saistībā ar šīs 
dalībvalsts vai ES valsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma ierosināt, ka ir nepieciešams pastāvīgas uzrādīšanas režīms attiecībā uz 
valsts parādu īsajām pozīcijām.  Komisijas īpašās grupas ziņojumā par valsts kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumu un obligāciju tirgu mijiedarbību iekļautie dati nav rasti 
neapgāžami pierādījumi tam, ka pieņemtu, ka attīstība kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu tirgū dalībvalstīm rada lielākas finansēšanas izmaksas, bet tajā gan ir norādīts, ka 
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valsts kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu tirgus ir efektīvs un dalībvalstīm 
lietderīgs.

Grozījums Nr. 294
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu informēšana par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām valsts 
parāda vērtspapīros un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos

Kompetento iestāžu informēšana par 
nozīmīgām neto īsajām pozīcijām citos 
finanšu instrumentos, kas nav akcijas

Or. en

Pamatojums

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Grozījums Nr. 295
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, ja 
šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts 

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē EUI (EVTI):
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vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni:

Or. en

Pamatojums

Par visām neto pozīcijām uzņēmumu akcijās būtu jāpaziņo EVTI, lai iestādei būtu pārskats 
par īsajām pozīcijām. Ir būtiski svarīgi nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz valsts 
parāda instrumentiem, kā arī attiecībā uz kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, 
kas ir saistīti ar šādiem instrumentiem, jo šādi produkti var ietekmēt dalībvalstu un Eiropas 
Savienības stabilitāti.

Grozījums Nr. 296
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, ja 
šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts 
vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni:

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
paziņo detalizētu informāciju par pozīciju 
EUI (EVTI), ja šāda pozīcija sasniedz 
attiecīgo dalībvalsts vai ES slieksni, par 
kādu jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu 
slieksni:

Or. en

Pamatojums

Visi to pozīciju turētāji, par kurām jāziņo, spēs informēt vienotu struktūrvienību, piemēram, 
EVTI, tā vietā, lai informētu 2 dažādus regulatorus, atkarībā no tā, par kādu akciju ir runa. 
Turklāt grozītais noteikums ļaus visas pozīcijas, kas publiski jāuzrāda, padarīt pieejamas 
sabiedrībai vienotā vietā, piemēram, EVTI tīmekļa vietnē. Ar grozījumu nodrošinās arī 
apjomradītus ietaupījumus iestādēm, kas ir EVTI locekles, jo citādi katrai no šīm iestādēm 
būtu jāveido informācijas sniegšanas un/vai publicēšanas mehānisms.

Grozījums Nr. 297
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, ja 
šāda pozīcija sasniedz attiecīgo dalībvalsts 
vai ES slieksni, par kādu jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni:

1. Fiziska vai juridiska persona, kurai ir 
kāda no še turpmāk minētajām pozīcijām, 
informē attiecīgo kompetento iestādi, 
tiklīdz šāda pozīcija sasniedz attiecīgo 
slieksni, par kādu jāinformē, vai kļūst 
mazāka par šādu slieksni:

Or. en

Grozījums Nr. 298
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem;

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem vai neto īsā pozīcija finanšu 
instrumentā, kas saistīts ar dalībvalsts vai 
ES emitēto valsts parādu;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem;

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts, 
ES vai ES reģistrētas vai dibinātas 
sistēmiski nozīmīgas institūcijas
emitētajiem valsts parāda vērtspapīriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts 
vai ES emitētajiem valsts parāda 
vērtspapīriem;

a) neto īsā pozīcija attiecībā uz dalībvalsts, 
ES vai ES reģistrētas vai dibinātas 
sistēmiski nozīmīgas institūcijas
emitētajiem parāda vērtspapīriem;

Or. de

Grozījums Nr. 301
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 302
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām.

b) neto īsā pozīcija, kas saistīta ar 
dalībvalsts vai ES finanšu tirgus 
indeksiem vai neto īsā pozīcija finanšu 
instrumentā, kas saistīta ar dalībvalsts vai 
ES finanšu tirgus indeksiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts vai ES saistībām.

b) nesegta pozīcija kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos, kas 
saistīti ar dalībvalsts, ES vai ES reģistrētas 
vai dibinātas sistēmiski nozīmīgas 
institūcijas saistībām.

Or. de

Grozījums Nr. 304
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) neto īsā pozīcija finanšu instrumentā, 
kas saistīts ar uzņēmuma emitēto akciju 
kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un 
tad papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis 
katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts 
pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar 
šā panta 3. punktu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Par visām neto pozīcijām uzņēmumu akcijās būtu jāpaziņo EVTI, lai iestādei būtu pārskats 
par īsajām pozīcijām. Ir būtiski svarīgi nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz valsts 
parāda instrumentiem, kā arī attiecībā uz kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, 
kas ir saistīti ar šādiem instrumentiem, jo šādi produkti var ietekmēt dalībvalstu un Eiropas 
Savienības stabilitāti.

Grozījums Nr. 306
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un tad 
papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis 
katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts 
pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar šā 
panta 3. punktu.

2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un tad 
papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis 
katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts 
pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar šā 
panta 3. punktu. Informēšanas sliekšņus 
publicē centrālajā datubāzē.

Or. en

Pamatojums

Informācijai par attiecīgajiem sliekšņiem vajadzētu būt pieejamai ar centrālās datubāzes 
starpniecību.

Grozījums Nr. 307
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, veido sākotnējais apjoms un 
tad papildu pakāpeniski pieaugošs līmenis
katrai dalībvalstij un ES, kā noteikts

2. Attiecīgos sliekšņus, par kādiem 
jāinformē, nosaka ar pasākumiem, ko 
Komisija veic saskaņā ar šā panta 
3. punktu.
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pasākumos, ko Komisija veic saskaņā ar šā 
panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp visām dalībvalstīm, attiecīgos sliekšņus, 
par kurām jāinformē, saskaņo visā ES.

Grozījums Nr. 308
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
2. punktā minēto apjomu un pakāpeniski 
pieaugošo līmeni. Tā ņem vērā abus šādus 
elementus:

svītrots

a) ka sliekšņus nevar noteikt tādā līmenī, 
lai būtu jāinformē par pozīcijām, kuru 
vērtība ir minimāla;
b) katras dalībvalsts un ES emitēto 
neizpirkto valsts parāda vērtspapīru 
kopējo vērtību un vidējo pozīcijas apjomu, 
kādu tur tirgus dalībnieki saistībā ar šīs 
dalībvalsts vai ES valsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Pamatojums

Par visām neto pozīcijām uzņēmumu akcijās būtu jāpaziņo EVTI, lai iestādei būtu pārskats 
par īsajām pozīcijām. Ir būtiski svarīgi nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz valsts 
parāda instrumentiem, kā arī attiecībā uz kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem, 
kas ir saistīti ar šādiem instrumentiem, jo šādi produkti var ietekmēt dalībvalstu un Eiropas 
Savienības stabilitāti.
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Grozījums Nr. 309
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
2. punktā minēto apjomu un pakāpeniski 
pieaugošo līmeni. Tā ņem vērā abus šādus 
elementus:

3. Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē šā panta 
2. punktā minētos sliekšņus, par kuriem 
jāinformē. Tā ņem vērā abus šādus 
elementus:

Or. en

Grozījums Nr. 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) katras dalībvalsts un ES emitēto 
neizpirkto valsts parāda vērtspapīru kopējo 
vērtību un vidējo pozīcijas apjomu, kādu 
tur tirgus dalībnieki saistībā ar šīs 
dalībvalsts vai ES valsts parāda 
vērtspapīriem.

b) katras dalībvalsts un ES emitēto 
neizpirkto valsts parāda vērtspapīru kopējo 
vērtību, apgrozījumu un vidējo pozīcijas 
apjomu, kādu tur tirgus dalībnieki saistībā 
ar šīs dalībvalsts vai ES valsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā valsts parādu tirgu īpatnības, šķiet, ka nepieciešams noteikt sliekšņus attiecībā uz 
katru dalībvalsti. Nosakot sliekšņus, jāņem vērā katras valsts parādu tirgus likviditātes 
līmenis, paļaujoties uz kompetento iestāžu veikto novērtējumu. Šādā veidā sliekšņi dažādās 
dalībvalstīs un attiecībā uz dažādiem vērtspapīriem varētu atšķirties.
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Grozījums Nr. 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) katra valsts obligāciju tirgus 
likviditāti, kuru novērtē kompetentā 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā valsts parādu tirgu īpatnības, šķiet, ka nepieciešams noteikt sliekšņus attiecībā uz 
katru dalībvalsti. Nosakot sliekšņus, jāņem vērā katra valsts parādu tirgus likviditātes 
līmenis, paļaujoties uz kompetento iestāžu veikto novērtējumu. Šādā veidā sliekšņi dažādās 
dalībvalstīs un attiecībā uz dažādiem vērtspapīriem varētu atšķirties.

Grozījums Nr. 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Datu glabāšana

5., 7. un 8. panta nolūkā fiziskas un 
juridiskas personas, kuras tur nozīmīgas 
neto īsās pozīcijas, 10 gadus glabā datus 
par bruto pozīcijām, kuras veido nozīmīgu 
neto īso pozīciju.

Or. en

Pamatojums

Lai kompetentām iestādēm ļautu veikt paredzētās informēšanas un uzrādīšanas režīma 
efektīvu uzraudzību, tiek ierosināts, ka fiziskas un juridiskas personas, kas informējušas 
kompetentās iestādes vai publiski uzrādījušas nozīmīgas īsās pozīcijas,10 gadu laikposmā 
glabā datus par bruto pozīcijām, kuras veido nozīmīgu neto īso pozīciju.
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Grozījums Nr. 313
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sniedzot vai uzrādot informāciju 
saskaņā ar 5., 7. vai 8. pantu, jānorāda sīka 
informācija par tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kurai ir attiecīgā 
pozīcija, attiecīgās pozīcijas apmērs, 
emitents, saistībā ar kuru tur attiecīgo 
pozīciju, un attiecīgās pozīcijas 
izveidošanas, maiņas vai turējuma 
izbeigšanas datums.

1. Sniedzot informāciju saskaņā ar 5., 7. 
vai 8. pantu, jānorāda sīka informācija par 
tās fiziskās vai juridiskās personas 
identitāti, kurai ir attiecīgā pozīcija, 
attiecīgās pozīcijas apmērs, emitents, 
saistībā ar kuru tur attiecīgo pozīciju, un 
attiecīgās pozīcijas izveidošanas, maiņas 
vai turējuma izbeigšanas datums.

Or. en

Pamatojums

Prasībai publiski uzrādīt informāciju par atsevišķām īsajām pozīcijām var būt negatīva 
ietekme uz nelieliem fondiem. Tā varētu veicināt prociklisku rīcību, samazinot taisnīgi 
izveidojušās cenas, kaitējot Eiropas uzņēmumiem, samazinot likviditāti un mazinot cenu 
veidošanas efektivitāti tirgu lietotājiem —privātajiem ieguldītājiem, pensiju fondiem un 
uzņēmumu emitentiem.  Paziņošanas noteikumi 5. pantā ļaus kompetentām iestādēm piekļūt 
attiecīgajai informācijai, lai pārraudzītu sistēmiskos riskus, nesastopoties ar nozīmīgiem 
šķēršļiem.

Grozījums Nr. 314
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sniedzot vai uzrādot informāciju 
saskaņā ar 5., 7. vai 8. pantu, jānorāda sīka 
informācija par tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kurai ir attiecīgā 
pozīcija, attiecīgās pozīcijas apmērs, 
emitents, saistībā ar kuru tur attiecīgo 
pozīciju, un attiecīgās pozīcijas 
izveidošanas, maiņas vai turējuma 

1. Sniedzot vai uzrādot informāciju 
saskaņā ar 5. vai 8. pantu, jānorāda sīka 
informācija par tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kurai ir attiecīgā 
pozīcija, attiecīgās pozīcijas apmērs, 
emitents, saistībā ar kuru tur attiecīgo 
pozīciju, un attiecīgās pozīcijas 
izveidošanas, maiņas vai turējuma 
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izbeigšanas datums. izbeigšanas datums.

Uzrādot informāciju saskaņā ar 7. pantu, 
anonīma veidā iekļauj sīku informāciju 
par to fizisko vai juridisko personu, kura 
tur attiecīgo pozīciju, attiecīgās pozīcijas 
apmēru, emitentu, saistībā ar kuru tur 
attiecīgo pozīciju, un attiecīgās pozīcijas 
izveidošanas, maiņas vai turējuma 
izbeigšanas datumu.

Or. en

Pamatojums

Regulas 7. panta mērķi tiktu labāk īstenoti, veicot apkopotas informācijas uzrādīšanu par 
īsajām pozīcijām. Publiska informācijas uzrādīšana par individuālām īsajām pozīcijām 
negatīvi ietekmē likviditāti, kuru nosaka ieguldītāji, kas neizmanto īsās pozīcijas pārdošanu, 
lai nedarītu zināmu sabiedrībai viņu īstenoto stratēģiju aktīvai vērtspapīru un finanšu 
instrumentu tirdzniecībai par sabiedrības līdzekļiem. Apkopota informācija par īso pozīciju 
pārdošanu, balstoties uz konkrētiem vērtspapīriem, nodrošinātu lielāku labumu tirgus 
dalībniekiem, jo tā nodrošinātu pilnīgu ainu par attiecīgo emitentu.

Grozījums Nr. 315
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 24.00 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā.

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir tās tirdzniecības dienas 
beigās, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija, izņemot automātiskas 
nakts tirdzniecības gadījumus, kad 
atsaucei vajadzētu būt T+1. Informāciju 
sniedz vai uzrāda ne vēlāk kā plkst. 
15.30 nākamajā tirdzniecības dienā.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajam aprēķināšanas laikam nevajadzētu būt plkst.24.00, un šo aprēķināšanu labāk 
vajadzētu veikt tirdzniecības dienas beigās, lai izvairītos no atsaucēm uz neapstiprinātiem 
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rīkojumiem. Turklāt nepieciešams definēt īpašo gadījumu, kad notiek automātiska 
tirdzniecība naktī; šādos gadījumos atsauces dienai vajadzētu būt T+1.

Grozījums Nr. 316
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 24.00 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā.

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 23.59 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā. Laiki tiek aprēķināti, 
atsaucoties uz laika zonu fiziskās vai 
juridiskās personas galvenajā 
uzņēmējdarbības vietā.

Or. en

Pamatojums

Šeit Komisijas tekstā varētu būt kļūda, jo angļu tekstā minot „12 p.m.” (dienas vidus), būtu 
domāts tirdzniecības dienas vidus. Tā kā svarīgs var būt laika zonu skaits, ir būtiski precizēt, 
kurai zonai būs priekšroka. Šajā sakarībā būtu saprātīgi norādīt laika zonu, kurā atrodas 
tirgus dalībnieks, kas veic paziņošanu, jo citādi rastos papildus sarežģījumi pieprasīt, lai 
dalībnieki sasniegtu pozīcijas vienas dienas laikā.

Grozījums Nr. 317
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 24.00 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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tirdzniecības dienā.

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 318
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir plkst. 24.00 tirdzniecības 
dienā, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā.

2. Attiecīgais laiks neto īsās pozīcijas 
aprēķināšanai ir tās tirdzniecības dienas 
beigās, kurā fiziskai vai juridiskai personai 
ir attiecīgā pozīcija. Informāciju sniedz vai 
uzrāda ne vēlāk kā plkst. 15.30 nākamajā 
tirdzniecības dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju attiecīgajai kompetentajai 
iestādei sniedz saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1287/2006 12. panta 1. punktā 
noteikto sistēmu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumus attiecībā uz 7. un 8. pantu.
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Grozījums Nr. 320
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kā noteikts 7. pantā, informāciju 
uzrāda publiski tā, lai tiktu nodrošināta 
ātra un nediskriminējoša pieeja 
informācijai. Informācijai jābūt pieejamai 
akciju emitenta izcelsmes dalībvalsts 
oficiāli noteiktā sistēmā, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/109/EK21 21. panta 
2. punktā.

svītrots

21  OV L 390, 31.12.2004, 38. lpp.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumus attiecībā uz 7. un 8. pantu.

Grozījums Nr. 321
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Stājoties spēkā šai regulai, kompetentā 
iestāde var izlemt, vai ir jāveic kāda veida 
informācijas uzrādīšana par turētajām 
pozīcijām saskaņā ar kādu no pantiem, ja 
vien nav tā, ka regulas spēkā stāšanās 
brīdī vai pēc tam fiziskas vai juridiskas 
personas pozīcijas procentuālā vērtība 
mainās, sasniedzot attiecīgo paziņošanas 
vai publicēšanas slieksni vai kļūst 
mazākam par to šīs personas ar nodomu 
veiktas darbības rezultātā. 
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Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu tirgus satricinājumu iespējamību pēc regulas spēkā stāšanās, kompetentā 
iestāde var izlemt, vai piemērojamas informācijas uzrādīšanas prasības attiecībā uz jau 
esošajām pozīcijām regulas spēkā stāšanās laikā.  Kompetentajai iestādei būtu jālemj, vai 
ieguldītājiem būtu jāpieprasa informācijas uzrādīšana vienīgi tad, kad aktīvas tirdzniecības 
rezultātā viņu pozīcija mainās attiecībā pret noteiktu informācijas uzrādīšanas slieksni.

Grozījums Nr. 322
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Informācija, kas jāsniedz EVTI

1. Kompetentās iestādes reizi ceturksnī 
sniedz EVTI kopsavilkuma informāciju 
par neto īsajām pozīcijām attiecībā uz 
akcijām un valsts parāda vērtspapīriem 
un nesegtām pozīcijām attiecībā uz 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, attiecībā uz kuriem tās ir 
attiecīgās kompetentās iestādes un saņem 
informāciju saskaņā ar 5.–8. pantu.
2. Lai veiktu šajā regulā noteiktos 
pienākumus, EVTI var jebkurā brīdī no 
dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes 
pieprasīt papildu informāciju par neto 
īsajām pozīcijām attiecībā uz akcijām vai 
valsts parāda vērtspapīriem, vai nesegtām 
pozīcijām saistībā ar kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.
Kompetentā iestāde sniedz pieprasīto 
informāciju EVTI vēlākais septiņu 
kalendāro dienu laikā.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā EVTI saņems paziņojumus, nav nepieciešams sniegt jebkādu informāciju EVTI saskaņā 
ar šo pantu.

Grozījums Nr. 323
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes reizi ceturksnī 
sniedz EVTI kopsavilkuma informāciju par 
neto īsajām pozīcijām attiecībā uz akcijām
un valsts parāda vērtspapīriem un 
nesegtām pozīcijām attiecībā uz 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem, attiecībā uz kuriem tās ir 
attiecīgās kompetentās iestādes un saņem 
informāciju saskaņā ar 5.–8. pantu.

1. Kompetentās iestādes reizi ceturksnī 
sniedz EVTI kopsavilkuma informāciju par 
neto īsajām pozīcijām attiecībā uz 
vērtspapīriem, indeksiem un valsts parāda 
vērtspapīriem, attiecībā uz kuriem tās ir 
attiecīgās kompetentās iestādes un saņem 
informāciju saskaņā ar 5.–8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu šajā regulā noteiktos 
pienākumus, EVTI var jebkurā brīdī no 
dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes 
pieprasīt papildu informāciju par neto 
īsajām pozīcijām attiecībā uz akcijām vai 
valsts parāda vērtspapīriem, vai nesegtām 
pozīcijām saistībā ar kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.

Lai veiktu šajā regulā noteiktos 
pienākumus, EVTI var jebkurā brīdī no 
dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes 
pieprasīt papildu informāciju par neto 
īsajām pozīcijām attiecībā uz 
vērtspapīriem, indeksiem vai valsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en
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Grozījums Nr. 325
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NESEGTA ĪSĀS POZĪCIJAS 
PĀRDOŠANA

RĪCĪBA ĪSĀS POZĪCIJAS 
PĀRDOŠANAS UN KREDĪTSAISTĪBU 
NEPILDĪŠANAS MIJMAIŅAS 
LĪGUMU GADĪJUMĀ

Or. en

Grozījums Nr. 326
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi attiecībā uz nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu

Segta īsās pozīcijas pārdošana

Or. en

Grozījums Nr. 327
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi attiecībā uz nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu

Ierobežojumi attiecībā uz nesegtu īsās 
pozīcijas pārdošanu un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem

Or. en
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Grozījums Nr. 328
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties īsās pozīcijas pārdošanā tikai 
tad, ja ir izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 329
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst turēt 
tikai tādu akciju neto īsās pozīcijas, kuras
atļauts tirgot tirdzniecības vietā, kurā tās 
tirdzniecības dienas beigās, kurā šāda 
pozīcija tika izveidota, ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 330
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju pārdošanā, 
kuras atļauts tirgot tirdzniecības vietā, ja 
paredzams, ka, beidzot darījumu, šīs 
pārdošanas rezultātā izveidosies attiecīgās 
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šādiem nosacījumiem: akcijas īsā pozīcija, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi negatīvi ietekmētu valsts parāda vērtspapīru tirgus un nebūtu samērīgi šādu 
pozīciju radītajam sistēmiskajiem riskiem.  Tas dalībvalstīm varētu ievērojami sadārdzināt 
līdzekļu ieguvi tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai kā veselības aprūpe, pensijas un 
sociālā labklājība.

Grozījums Nr. 331
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Uz valsts parāda instrumentiem nedrīkst attiecināt nevienu no minētajām prasībām.

Grozījums Nr. 332
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
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iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai parāda instrumentu
īsās pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts 
viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 333
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai parāda instrumentu
īsās pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts 
viens no šādiem nosacījumiem:

Or. de

Grozījums Nr. 334
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai valsts parāda 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošanā, ja 
līdz pulksten 23.59 tirdzniecības dienā, 
kad šī persona iesaistās īsās pozīcijas 
pārdošanas darījumā, ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 335
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai valsts parāda 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošanā, ja 
tirdzniecības dienas beigās ir izpildīts 
viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Iespējamiem ierobežojumiem vajadzētu koncentrēties uz jomām, kurās var efektīvi vērsties 
pret manipulatīvu izturēšanos, izvairoties no tā, ka nesegto īso pozīciju pārdošanas rezultātā 
iegūtā peļņa negatīvi ietekmē tirgus efektivitāti.

Grozījums Nr. 336
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kura iekļautas tirdzniecības 
vietā, vai valsts parāda vērtspapīru īsās 
pozīcijas pārdošanā, ja ir izpildīts viens no 
šādiem nosacījumiem:

1. Fiziska vai juridiska persona drīkst 
iesaistīties tikai tādu akciju īsās pozīcijas 
pārdošanā, kuras atļauts tirgot
tirdzniecības vietā, vai valsts parāda 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošanā, ja 
attiecīgās tirdzniecības dienas beigās ir 
izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Or. en


