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Grozījums Nr. 337
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai valsts parāda instrumentu;

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas;

Or. en

Pamatojums

Aizņemšanās ierobežojumi negatīvi ietekmētu valsts parāda vērtspapīru tirgus un nebūtu 
samerīgi šādu pozīciju radītajiem sistēmiskajiem riskiem. Tas dalībvalstīm varētu ievērojami 
sadārdzināt līdzekļu piesaisti tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai kā veselības aprūpe, 
pensijas un sociālā labklājība.

Grozījums Nr. 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai valsts parāda instrumentu;

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai tās ir atpirkusi;

Or. en

Pamatojums

Iespējas vienas dienas laikā brīvi aizņemties finanšu instrumentu mazinātu attiecībā uz 
likviditāti noteiktos negatīvos ierobežojumus, vienlaikus saglabājot Komisijas vispārējo vēlmi 
novērst norēķinu neveikšanu. Uz valsts parāda instrumentiem nedrīkst attiecināt nevienu no 
minētajām prasībām.
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Grozījums Nr. 339
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai valsts parāda instrumentu;

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
finanšu instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai valsts parāda instrumentu;

a) fiziskā vai juridiskā persona aizņēmusies 
akcijas vai parāda instrumentu;

Or. de

Grozījums Nr. 341
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 342
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju aizņemšanos vai arī 
tai ir citas neaprobežotas prasījuma 
tiesības, kas izriet no līguma vai īpašuma 
tiesības reglamentējošiem tiesību aktiem, 
par īpašuma tiesību maiņu uz atbilstošu 
skaitu tādas pašas klases vērtspapīru 
nolūkā veikt norēķinus noteiktajā 
termiņā;

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kad pārdevējam ir neapstrīdamas līgumiskās tiesības iegūt līdzvērtīgas akcijas. 
Nav īsti saprotams, kāpēc 12. pantā galvenokārt ir reglamentēta tikai aizņemšanās, jo 
tiesības iegūt īpašumā var būt vēl pamatīgākas tiesības. Šāda šaura definīcija var lielā mērā 
ietekmēt tirgū īstenotās ieguldījumu portfeļa stratēģijas. Šie aspekti ir jārisina, grozot 
12. pantā minētās prasības. Uz valsts parāda instrumentiem nedrīkst attiecināt nevienu no 
minētajām prasībām.

Grozījums Nr. 343
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda
instrumentu aizņemšanos;

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par finanšu instrumentu 
aizņemšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
pamatnolīgums par akciju aizņemšanos;

Or. en

Pamatojums

Grozījumi ir paredzēti, lai par segtu uzskatītu tādu pārdošanu, kas notiek, pamatojoties uz 
pamatlīgumu, saskaņā ar kuru trešā persona apņemas aizdot kādu konkrētu vērtspapīru 
paketi, vai uz jebkuru citu vienošanos, atbilstīgi kurai norēķinus var veikt noteiktajā termiņā.

Grozījums Nr. 345
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju aizņemšanos;

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumi negatīvi ietekmētu valsts parāda vērtspapīru tirgus un nebūtu samerīgi 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. 346
Jürgen Klute

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
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nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

nolīgums par akciju vai parāda instrumentu 
aizņemšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai valsts parāda 
instrumentu aizņemšanos;

b) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums par akciju vai parāda instrumentu 
aizņemšanos;

Or. de

Grozījums Nr. 348
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši 
noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši 
noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 350
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši 
noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziska vai juridiska persona pārdod 
akcijas vai vērtspapīrus segtā īsās 
pozīcijas pārdošanā.

Or. de

Grozījums Nr. 351
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši 
noteikti un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka akcijas ir 
pieejamas aizdošanai, lai norēķinu varētu
veikt noteiktajā termiņā 
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Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija ir pārāk ierobežojoša un nav skaidra attiecībā uz to, kas ir uzskatāms 
par noteikšanas apstiprinājumu. Ierosinātie grozījumi tiesību akta tekstu padara atbilstīgu 
citām tiesību sistēmām. Uz valsts parāda instrumentiem nedrīkst attiecināt nevienu no 
minētajām prasībām.

Grozījums Nr. 352
Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti 
un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
akcijas var aizņemties, lai norēķinu varētu
veikt noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti 
un rezervēti aizdošanai minētajai 
fiziskajai vai juridiskajai personai, lai 
norēķinu var veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
tai ir pamatotas cerības, ka norēķinu varēs
veikt noteiktajā termiņā.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumi ir paredzēti, lai par segtu uzskatītu tādu pārdošanu, kas notiek, pamatojoties uz 
pamatlīgumu, saskaņā ar kuru trešā persona apņemas aizdot kādu konkrētu vērtspapīru 
paketi, vai uz jebkuru citu vienošanos, atbilstīgi kurai norēķinus var veikt termiņā.

Grozījums Nr. 354
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar 
kuru trešā persona apstiprina, ka akcijas 
vai valsts parāda instrumenti tikuši noteikti 
un rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai 
vai juridiskajai personai, lai norēķinu var
veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
pamatotas cerības, ka akcijas vai valsts 
parāda instrumenti var tikt noteikti un 
rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai vai 
juridiskajai personai, lai norēķinu varētu
veikt noteiktajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 12. panta 1. punkta redakcija ir jākoriģē atbilstīgi ASV Dodd un Frank likumam 
(pamatotas cerības). Stingrāki noteikšanas noteikumi var kavēt Eiropas tirgu attīstību 
starptautiskajā līmenī.

Grozījums Nr. 355
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti
un rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai 
vai juridiskajai personai, lai norēķinu var 

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas ir
noteiktas aizdošanai minētajai fiziskajai 
vai juridiskajai personai, lai norēķinu 
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veikt noteiktajā termiņā. varētu veikt noteiktajā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Vienas dienas pārdošana nav riskantāka, jo īsās pozīcijas netiek saglabātas tik ilgi, lai par 
tām būtu jānorēķinās. Prasība apstiprināt rezervāciju pirms īsās pozīcijas pārdošanas ir 
nesamērīgi ierobežojoša un ievērojami palielinās emitenta aizņemšanās izmaksas. Arī 
noteikšanas prasība attiecībā uz valsts parāda vērtspapīriem ir nesamērīga, jo neveiksmīgo 
pārdošanas darījumu skaits ir mazs un jūtami palielinās ES valdībām kapitāla piesaistes 
izmaksas.

Grozījums Nr. 356
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti un 
rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai 
vai juridiskajai personai, lai norēķinu var 
veikt noteiktajā termiņā.

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti 
minētajai fiziskajai vai juridiskajai 
personai, lai norēķinu varētu veikt 
noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti un
rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai vai 
juridiskajai personai, lai norēķinu var veikt 

c) fiziskai vai juridiskai personai ir 
nolīgums ar trešo personu, saskaņā ar kuru 
trešā persona apstiprina, ka akcijas vai 
valsts parāda instrumenti tikuši noteikti vai
rezervēti aizdošanai minētajai fiziskajai vai 
juridiskajai personai, lai norēķinu var veikt 



PE456.805v02-00 12/104 AM\854948LV.doc

LV

noteiktajā termiņā. noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) fiziskā vai juridiskā persona ir 
nopirkusi vai devusi rīkojumu tajā pašā 
dienā izmantot tādu pašu apjomu 
pirmpirkuma akciju.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais apakšpunkts ir paredzēts, lai precizētu — ja kapitālu palielina, izmantojot 
pirmpirkuma akcijas, arbitrāža starp akcijām un pirmpirkuma akcijām ir atļauta, tostarp arī 
vienas dienas laikā.

Grozījums Nr. 359
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) finanšu instrumentu pārdod īsās 
pozīcijas pārdošanā par cenu, kas ir 
lielāka par pēdējās pārdošanas cenu 
(palielinājums), vai par pēdējās 
pārdošanas cenu, ja tā ir lielāka par 
pēdējo atšķirīgo cenu (nulles 
palielinājums).

Or. en
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Grozījums Nr. 360
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā minētie nosacījumi attiecas uz 
skaidras naudas tirgū veiktiem 
darījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir precīzi jānosaka, ka šīs prasības attiecas tikai uz skaidras naudas tirgu, proti, tās 
neattiecas uz biržā tirgotiem nākotnes līgumiem un līgumu par akciju tirdzniecību ar vēlāku 
nodošanu.

Grozījums Nr. 361
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Fiziska vai juridiska persona var veikt 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumus par dalībvalsts vai Savienības 
saistību vienīgi tad, ja attiecīgajai 
personai šā emitenta valsts parāda 
vērtspapīros ir garā pozīcija vai arī ja tai 
ir kādas citas pierādāmas intereses 
attiecībā uz suverēno valsti.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 
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panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka tādus 
nolīgumus vai kārtību, kuri atbilstīgi 
nodrošina, ka akcijas vai valsts parāda 
instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.

panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka, ko var 
kvalificēt par pietiekamiem iemesliem, lai 
uzskatītu, ka akcijas būs pieejamas
aizdošanai, lai norēķinu varētu veikt 
termiņā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija ir pārāk ierobežojoša un nav skaidra attiecībā uz to, kas ir uzskatāms 
par noteikšanas apstiprinājumu. Ierosinātie grozījumi tiesību akta tekstu padara atbilstīgu 
citām nozīmīgām tiesību sistēmām. Uz valsts parāda instrumentiem nedrīkst attiecināt 
nevienu no minētajām prasībām.

Grozījums Nr. 363
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 
panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka tādus 
nolīgumus vai kārtību, kuri atbilstīgi 
nodrošina, ka akcijas vai valsts parāda 
instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 
panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka tādus 
nolīgumus vai kārtību, kuros parasti 
nosaka, kādās situācijās var pamatoti 
cerēt, ka akcijas vai valsts parāda 
instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 12. panta 1. punkta redakcija ir jākoriģē atbilstīgi ASV Dodd un Frank likumam 
(pamatotas cerības). Stingrāki noteikšanas noteikumi var Eiropas tirgus vājināt 
starptautiskajā līmenī.
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Grozījums Nr. 364
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 
panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka tādus 
nolīgumus vai kārtību, kuri atbilstīgi 
nodrošina, ka akcijas vai valsts parāda
instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.

2. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā 
panta 1. punkta piemērošanai, Komisijai 
piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas 
tehniskos standartus, kuri nosaka tādus 
nolīgumus, kuri atbilstīgi nodrošina, ka 
finanšu instrumenti būs pieejami norēķina 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija īpaši ņem vērā nepieciešamību 
saglabāt likviditāti tirgos, īpaši valsts 
obligāciju tirgū un valsts obligāciju 
pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumu 
tirgos.

Komisija īpaši ņem vērā nepieciešamību 
saglabāt tirgu efektivitāti, īpaši valsts 
obligāciju tirgos un valsts obligāciju 
pārdošanas ar atpirkšanu (repo) līgumu 
tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI īstenošanas tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2012. gada 1. janvārim].

EUI (EVTI) iesniedz īstenošanas tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz 
2012. gada 1. janvārim. Turklāt EUI 
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(EVTI) izstrādā arī kritērijus, lai noteiktu 
gadījumus, kuros fiziska vai juridiska 
persona var veikt kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas darījumus par 
dalībvalsts vai Savienības saistību, ja 
attiecīgajai personai šā emitenta valsts 
parāda vērtspapīros nav garās pozīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ir aizliegta tādu akciju vai parāda 
vērtspapīru īsās pozīcijas pārdošana, kas 
attiecas uz izejvielām un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 368
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izejvielu akciju un obligāciju īsās 
pozīcijas pārdošana ir aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņu radītajām pārtikas un izejvielu cenām saskaņā ar prognozēm būtu 
ievērojami jāsvārstās. Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu īsās pozīcijas pārdošana 
tiek uzskatīta par vienu no euro krīzes cēloņiem 2010. gada pavasarī. Aizliegums 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumus pārdot saskaņā ar īsās pozīcijas pārdošanu ir 
nepieciešams, lai ilgstoši nodrošinātu ES dalībvalstu budžetu konsolidāciju. Turklāt šajā tirgū 
nav nepieciešama papildu likviditāte; pret kredītsaistību nepildīšanu var apdrošināt ar citiem 
instrumentiem.
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Grozījums Nr. 369
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Akcijas vai parāda instrumentus drīkst 
pārdot īsās pozīcijas pārdošanā par 
piedāvāto cenu tikai tūlīt pēc tam, kad 
akciju cena ir noteikta augstāka vai ir 
palikusi nemainīga.

Or. de

Grozījums Nr. 370
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Akcijas vai valsts parāda instrumentus 
drīkst pārdot īsās pozīcijas pārdošanā par 
piedāvāto cenu tikai tūlīt pēc tam, kad 
akciju cena ir noteikta augstāka vai ir 
palikusi nemainīga.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot cenas paaugstināšanas normu, var novērst cenu pārmērīgu samazinājumu.

Grozījums Nr. 371
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nesegtā īsās pozīcijas pārdošana

Nesegtās īsās pozīcijas pārdošana ir 
aizliegta.

Or. en

Pamatojums

Nesegta īsās pozīcijas pārdošana palielina negodīgas tirdzniecības, nespējas norēķināties un 
cenu nestabilitātes iespēju. Turklāt nesegto īsās pozīcijas pārdošanu apzināti veic tā, lai 
darījums nenotiktu un lai manipulētu ar vērtspapīru cenu un tādējādi gūtu labumu no 
arbitrāžas vai lai izvairītos no aizņēmumu izmaksām, kas rodas, veicot likumīgos īstermiņa 
pārdošanas darījumus. Tā kā pārdevējs nesniedz patiesu informāciju par savā īpašumā 
esošajiem vērtspapīriem, nesegtā īsās pozīcijas pārdošana ir jāaizliedz.

Grozījums Nr. 372
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nesegta īsās pozīcijas pārdošana

Nesegta īsās pozīcijas pārdošana ir 
aizliegta.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Nesegtas pozīcijas kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos

Nesegtas pozīcijas kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumos ir 
aizliegtas.

Or. en

Amendment 374
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Ierobežojumi attiecībā uz nesegtiem 

kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumiem

Fiziska vai juridiska persona veic 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumus attiecībā uz dalībvalsts vai 
Savienības saistību vienīgi tad, ja šai 
personai attiecīgā emitenta parāda 
vērtspapīros ir garā pozīcija.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
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Iepirkšanas procedūras un soda nauda 
par novēlotu norēķinu

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības 
vietai, ir izstrādātas iepirkšanas 
procedūras, kas atbilst visām šādām 
prasībām:
a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai 
valsts parāda instrumentus, nevar 
piegādāt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus norēķina veikšanai četru 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, vai — tirgus 
uzturētāja darbību gadījumā — sešu 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības 
vieta vai centrālais darījumu starpnieks 
iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;
b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts 
parāda vērtspapīru vērtību, un šai 
summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem;
c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, 
ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.
2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 
ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar 
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kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
norēķina veikšanai līdz norēķina 
veikšanas dienai, ir pienākums veikt 
ikdienas soda naudas maksājumus 
tirdzniecības vietai vai centrālajam 
darījumu starpniekam līdz laikam, kad tā 
piegādā akcijas vai valsts parāda 
instrumentus un veic norēķinu.
Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, 
neveicot norēķinu, un tie kalpotu par 
brīdinājumu fiziskām vai juridiskām 
personām, kas neveic norēķinu.
3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai 
personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, 
turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas 
pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, 
kamēr šī persona neveic norēķinus par 
darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības 
vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Iepirkšanas procedūras un soda nauda 

par novēlotu norēķinu
1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības 
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vietai, ir izstrādātas iepirkšanas 
procedūras, kas atbilst visām šādām 
prasībām:
a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai 
valsts parāda instrumentus, nevar 
piegādāt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus norēķina veikšanai četru 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, vai — tirgus 
uzturētāja darbību gadījumā — sešu 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības 
vieta vai centrālais darījumu starpnieks 
iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;
b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts 
parāda vērtspapīru vērtību, un šai 
summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem;
c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, 
ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.
2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 
ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar 
kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
norēķina veikšanai līdz norēķina 
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veikšanas dienai, ir pienākums veikt 
ikdienas soda naudas maksājumus 
tirdzniecības vietai vai centrālajam 
darījumu starpniekam līdz laikam, kad tā 
piegādā akcijas vai valsts parāda 
instrumentus un veic norēķinu. 
Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, 
neveicot norēķinu, un tie kalpotu par 
brīdinājumu fiziskām vai juridiskām 
personām, kas neveic norēķinu.
3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai 
personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, 
turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas 
pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, 
kamēr šī persona neveic norēķinus par 
darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības 
vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

Or. en

Pamatojums

Nenorēķināšanās ir jārisina horizontālā līmenī, nevis vertikālā. Pastāv virkne funkcionālu 
iemeslu, kuru dēļ norēķinu neveikšana nav saistīta ar īsās pozīcijas pārdošanu. Centrālajam 
vērtspapīru depozitārijam nav nekādu iespēju noskaidrot, vai nenorēķināšanās iemesls ir 
saistīts ar īsās pozīcijas pārdošanu.  Pasākumi, ar kuriem uzlabo norēķināšanās disciplīnu, 
būtu jānosaka norēķināšanos par vērtspapīriem reglamentējošajos tiesību aktos vai Centrālā 
vērtspapīru depozitārija noteikumos. Skatīt ierosināto 16.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 377
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkšanas procedūras un soda nauda par 
novēlotu norēķinu

Iepirkšanas procedūras un administratīvie 
sodi par novēlotu norēķinu



PE456.805v02-00 24/104 AM\854948LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „soda nauda” nepareizi vedina domāt par krimināltiesiska rakstura sankcijām.

Grozījums Nr. 378
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības 
vietai, ir izstrādātas iepirkšanas 
procedūras, kas atbilst visām šādām 
prasībām:

svītrots

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai 
valsts parāda instrumentus, nevar 
piegādāt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus norēķina veikšanai četru 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā
notikusi tirdzniecība, vai — tirgus 
uzturētāja darbību gadījumā — sešu 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības 
vieta vai centrālais darījumu starpnieks 
iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;
b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts 
parāda vērtspapīru vērtību, un šai 
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summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem;
c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, 
ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības 
vietai, ir izstrādātas iepirkšanas 
procedūras, kas atbilst visām šādām 
prasībām:

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri,
pieņem noteikumus, ar kuriem nodrošina, 
ka norēķinus veic termiņā. Šie noteikumi, 
kuros jābūt paredzētai iepirkšanas 
kārtībai, ir efektīvi, samērīgi un preventīvi 
no ļaunprātīgas izmantošanas viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības vietai, 
ir izstrādātas iepirkšanas procedūras, kas 
atbilst visām šādām prasībām:

1. Centrālajiem darījumu starpniekiem, 
kas nodrošina tīrvērtes pakalpojumus 
attiecībā uz akcijām, ir izstrādātas 
iepirkšanas procedūras, kas atbilst visām 
šādām prasībām:
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Or. en

Grozījums Nr. 381
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda vērstpapīri, 
nodrošina, ka tai pašai vai centrālajam 
darījumu starpniekam, kas nodrošina 
tīrvērtes pakalpojumus tirdzniecības vietai, 
ir izstrādātas iepirkšanas procedūras, kas 
atbilst visām šādām prasībām:

1. Tīrvērtes iestāde vai norēķinu sistēma, 
kurā iekļautas akcijas vai valsts parāda 
vērstpapīri, nodrošina, ka tai pašai vai 
centrālajam darījumu starpniekam, kas 
nodrošina tīrvērtes pakalpojumus 
tirdzniecības vietai, ir izstrādātas 
iepirkšanas procedūras, kas atbilst visām 
šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vieta nav piemērota struktūra. Šī kārtība ir jāievēro tīrvērtes iestādei vai 
norēķinu sistēmai.

Grozījums Nr. 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai 
valsts parāda instrumentus, nevar 
piegādāt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus norēķina veikšanai četru 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, vai — tirgus 
uzturētāja darbību gadījumā — sešu 
tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kurā 
notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības 

svītrots
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vieta vai centrālais darījumu starpnieks 
iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;

Or. en

Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar 
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 383
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai 
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek 
automātiski uzsāktas procedūras, lai 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks iepirktu akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, lai nodrošinātu 
piegādi norēķina veikšanai;

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, nevar piegādāt akcijas vai 
valsts parāda instrumentus un nespēj nodot 
akcijas vai valsts parāda instrumentu 
norēķina veikšanai līdz norēķinu 
veikšanas datumam, tiek īstenots tirgus 
disciplīnas režīms, kas izpaužas kā šādām 
fiziskām vai juridiskajām personām 
piemērojams iepirkšanas un sodīšanas 
režīms;

Or. en

Pamatojums

Eiropas valstu režīmi katrā tiesību sistēmā ir atšķirīgi. Eiropas Komisija izveidoja nozari 
pārstāvošu grupu, kuras uzdevums bija panākt saskaņotību, un Norēķinu ciklu saskaņošanas 
darba grupu, kas strādāja pie tā, lai veicinātu Eiropas finanšu tirgu konkurētspēju, 
saskaņojot laiku, kāds ir nepieciešams norēķiniem par darījumiem. Norēķinu disciplīnas 
režīmus parasti īsteno pēc tirdzniecības darījumiem iesaistītās infrastruktūras, jo tās ir 
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piemērotākas pēc tirdzniecības darījumiem veicamo darbību regulējumam.

Grozījums Nr. 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek automātiski 
uzsāktas procedūras, lai tirdzniecības vieta
vai centrālais darījumu starpnieks iepirktu 
akcijas vai valsts parāda instrumentus, lai 
nodrošinātu piegādi norēķina veikšanai;

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
norēķināšanās nolūkā sešu tirdzniecības 
dienu laikā pēc dienas, kurā ir jāveic 
norēķins, tiek automātiski uzsāktas 
procedūras, lai centrālais darījumu 
starpnieks iepirktu akcijas, lai nodrošinātu 
piegādi norēķina veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek 
automātiski uzsāktas procedūras, lai 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, tiek 
automātiski uzsāktas procedūras, lai 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;
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starpnieks iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc dienas, kurā notikusi tirdzniecība, vai 
— tirgus uzturētāja darbību gadījumā —
sešu tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, 
kurā notikusi tirdzniecība, tiek 
automātiski uzsāktas procedūras, lai 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;

a) ja fiziska vai juridiska persona, kas 
tirdzniecības vietā pārdod akcijas vai valsts 
parāda instrumentus, nevar piegādāt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus norēķina 
veikšanai četru tirdzniecības dienu laikā 
pēc norēķinu veikšanas dienas vai —
tirgus uzturētāja darbību gadījumā — sešu 
tirdzniecības dienu laikā pēc norēķinu 
veikšanas dienas, tiek automātiski uzsāktas 
procedūras, lai tīrvērtes iestāde vai
norēķinu sistēma, vai centrālais darījumu 
starpnieks iepirktu akcijas vai valsts parāda 
instrumentus, lai nodrošinātu piegādi 
norēķina veikšanai;

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vieta nav piemērota struktūra. Šī kārtība ir jāievēro tīrvērtes iestādei vai 
norēķinu sistēmai.

Grozījums Nr. 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts 
parāda vērtspapīru vērtību, un šai 
summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar 
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru vērtību, un šai summai 
pieskaita summu par pircējam nodarītajiem 
zaudējumiem;

b) ja centrālais darījumu starpnieks nevar 
iepirkt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus piegādei, centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vērtību, un šai 
summai pieskaita summu par pircējam 
nodarītajiem zaudējumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 389
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tirdzniecības vieta vai centrālais 
darījumu starpnieks nevar iepirkt akcijas 
vai valsts parāda instrumentus piegādei, 
tirdzniecības vieta vai centrālais darījumu 
starpnieks pircējam izmaksā naudas 
kompensāciju, pamatojoties uz piegādes 
dienā piegādājamo akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru vērtību, un šai summai 
pieskaita summu par pircējam nodarītajiem 
zaudējumiem;

b) ja tīrvērtes iestāde vai norēķinu 
sistēma, vai centrālais darījumu starpnieks 
nevar iepirkt akcijas vai valsts parāda 
instrumentus piegādei, tirdzniecības vieta
vai centrālais darījumu starpnieks pircējam 
izmaksā naudas kompensāciju, 
pamatojoties uz piegādes dienā 
piegādājamo akciju vai valsts parāda 
vērtspapīru vērtību, un šai summai 
pieskaita summu par pircējam nodarītajiem 
zaudējumiem;

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vieta nav piemērota struktūra. Šī kārtība ir jāievēro tīrvērtes iestādei vai 
norēķinu sistēmai.

Grozījums Nr. 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, 
ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar 
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, ko 
tie veikuši saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā centrālajam 
darījumu starpniekam summu, kas sedz 
samaksu, ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tirdzniecības 
vietai vai centrālajam darījumu 
starpniekam summu, kas sedz samaksu, ko 
tie veikuši saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.

c) fiziskā vai juridiskā persona, kas nav 
veikusi norēķinu, maksā tīrvērtes iestādei 
vai norēķinu sistēmai, vai centrālajam 
darījumu starpniekam summu, kas tīrvērtes 
iestādei vai norēķinu sistēmai, vai 
centrālajam darījumu starpnieks sedz 
samaksu, ko tie veikuši saskaņā ar a) un b) 
apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vieta nav piemērota struktūra. Šī kārtība ir jāievēro tīrvērtes iestādei vai 
norēķinu sistēmai.
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Grozījums Nr. 393
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 
ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar 
kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
norēķina veikšanai līdz norēķina 
veikšanas dienai, ir pienākums veikt 
ikdienas soda naudas maksājumus 
tirdzniecības vietai vai centrālajam 
darījumu starpniekam līdz laikam, kad tā 
piegādā akcijas vai valsts parāda 
instrumentus un veic norēķinu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti,
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 

svītrots



PE456.805v02-00 34/104 AM\854948LV.doc

LV

ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar 
kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
norēķina veikšanai līdz norēķina 
veikšanas dienai, ir pienākums veikt 
ikdienas soda naudas maksājumus 
tirdzniecības vietai vai centrālajam 
darījumu starpniekam līdz laikam, kad tā 
piegādā akcijas vai valsts parāda 
instrumentus un veic norēķinu.

Or. en

Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 
ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar kurām 
fiziskai vai juridiskai personai, kas pārdod 
akcijas vai valsts parāda instrumentus šai 
vietā, bet kas nepiegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus norēķina veikšanai 
līdz norēķina veikšanas dienai, ir 
pienākums veikt ikdienas soda naudas 
maksājumus tirdzniecības vietai vai
centrālajam darījumu starpniekam līdz 
laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts 

2. Norēķinu sistēma, kas sniedz norēķinu 
pakalpojumus attiecībā uz akcijām, 
izstrādā procedūras, saskaņā ar kurām 
fiziskai vai juridiskai personai, kas pārdod 
akcijas, bet tās nepiegādā norēķina 
veikšanai līdz norēķina veikšanas dienai, ir 
pienākums veikt ikdienas soda naudas 
maksājumus centrālajam darījumu 
starpniekam līdz laikam, kad tā piegādā 
akcijas valsts parāda instrumentus un veic 
norēķinu.
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parāda instrumentus un veic norēķinu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
nodrošina, ka tai ir izstrādātas procedūras 
vai ka norēķinu sistēmai, kas sniedz 
norēķinu pakalpojumus attiecībā uz 
akcijām vai valsts parāda instrumentiem, 
ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar 
kurām fiziskai vai juridiskai personai, kas 
pārdod akcijas vai valsts parāda 
instrumentus šai vietā, bet kas nepiegādā 
akcijas vai valsts parāda instrumentus 
norēķina veikšanai līdz norēķina veikšanas 
dienai, ir pienākums veikt ikdienas soda 
naudas maksājumus tirdzniecības vietai vai 
centrālajam darījumu starpniekam līdz 
laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus un veic norēķinu.

2. Tīrvērtes iestāde vai norēķinu sistēma, 
kurā iekļautas akcijas vai valsts parāda 
instrumenti, nodrošina, ka tai ir izstrādātas 
procedūras, saskaņā ar kurām fiziskai vai 
juridiskai personai, kas pārdod akcijas vai 
valsts parāda instrumentus, bet kas 
nepiegādā akcijas vai valsts parāda 
instrumentus norēķina veikšanai līdz 
norēķina veikšanas dienai, ir pienākums 
veikt ikdienas soda naudas maksājumus vai 
centrālajam darījumu starpniekam līdz 
laikam, kad tā piegādā akcijas vai valsts 
parāda instrumentus un veic norēķinu.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vieta nav piemērota struktūra. Šī kārtība ir jāievēro tīrvērtes iestādei vai 
norēķinu sistēmai.

Grozījums Nr. 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, 
neveicot norēķinu, un tie kalpotu par 
brīdinājumu fiziskām vai juridiskām 
personām, kas neveic norēķinu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar 
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, 
neveicot norēķinu, un tie kalpotu par 
brīdinājumu fiziskām vai juridiskām 
personām, kas neveic norēķinu.

Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai tie kalpotu par brīdinājumu 
fiziskām vai juridiskām personām, kas 
neveic norēķinu.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikdienas maksājumiem jābūt pietiekami 
lieliem, lai pārdevējs negūtu peļņu, 
neveicot norēķinu, un tie kalpotu par 
brīdinājumu fiziskām vai juridiskām 

Soda naudām jābūt pietiekami lielām, lai
pārdevējs negūtu peļņu, neveicot norēķinu, 
un tie kalpotu par brīdinājumu fiziskām vai 
juridiskām personām, kas neveic norēķinu.
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personām, kas neveic norēķinu.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai 
personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, 
turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas 
pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, 
kamēr šī persona neveic norēķinus par 
darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības 
vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai 
personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, 
turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas 
pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, 
kamēr šī persona neveic norēķinus par 
darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības 
vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Norēķinu neveikšanas gadījumu skaits īsās pozīcijas pārdošanas dēļ ir neliels. Pasākumus, ar 
kuriem novērš norēķinu neveikšanu, loģiskāk būtu iekļaut atsevišķā tiesību akta priekšlikumā, 
kurā reglamentētu ne tikai īsās pozīcijas pārdošanu.

Grozījums Nr. 402
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirdzniecības vieta, kurā iekļautas 
akcijas vai valsts parāda instrumenti, 
izstrādā noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tā var aizliegt fiziskai vai juridiskai 
personai, kas ir tirdzniecības vietas biedrs, 
turpmāk iesaistīties īsās pozīcijas 
pārdošanā ar akcijām vai valsts parāda 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā, 
kamēr šī persona neveic norēķinus par 
darījumu, kas radies, šajā tirdzniecības 
vietā veicot īsās pozīcijas pārdošanu.

3. Kaut arī norēķinu savlaicīga veikšana 
ir svarīga, lai nodrošinātu finanšu tirgu 
efektīvu darbību, šo regulu neattiecina uz 
norēķinu disciplīnas režīma tehniskajiem 
aspektiem, kurus definē atbilstīgā 
Komisijas izstrādātā tiesību akta 
priekšlikumā, ar ko reglamentē 
tirdzniecības darījumiem sekojošās 
darbības, ņemot vērā Komisijas un 
nozares pārstāvju šajā jomā paveikto. 
Komisija tāpēc līdztekus priekšlikumam 
radīt saskaņotu centrālo vērtspapīru 
depozitāriju tiesisko pamatregulējumu līdz 
2011. gada beigām izstrādā konkrētu 
minētā akta priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas valstu režīmi katrā tiesību sistēmā ir atšķirīgi. Eiropas Komisija izveidoja nozari 
pārstāvošu grupu, kuras uzdevums bija panākt saskaņotību, un Norēķinu ciklu saskaņošanas 
darba grupu, kura strādāja pie tā, lai veicinātu Eiropas finanšu tirgu konkurētspēju, 
saskaņojot laiku, kāds ir nepieciešams norēķiniem par darījumiem. Norēķinu disciplīnas 
režīmus parasti īsteno pēc tirdzniecības darījumiem iesaistītās infrastruktūras, jo tās labāk 
atbilst pēc tirdzniecības darījumiem veicamo darbību regulējumam.
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Grozījums Nr. 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Norēķinu disciplīna

Vispārējā norēķinu disciplīna Eiropas 
Savienībā ir svarīga, lai izveidotu efektīvi 
funkcionējošus Eiropas Savienības 
finanšu tirgus. Eiropas Savienības 
norēķinu disciplīna, tostarp saskaņotie 
skaidras naudas kompensācijas 
noteikumi, soda naudu režīms un 
saskaņotie tādi izpildes noteikumi kā 
iepirkšana ir jānosaka atsevišķā norēķinu 
veikšanu reglamentējošā tiesību aktā, 
kura priekšlikums Komisijai ir jāizstrādā 
2011. gadā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz norēķinu neveikšanu jāteic, ka turpmākajos tiesību aktos ir jāparedz vienots soda 
naudu režīms un saskaņotie tādas izpildes noteikumi kā iepirkšana un skaidras naudas 
kompensācijas. Šo Komisijas tiesību akta izstrādes pieeju varētu pamatot ar 13. pantu, taču 
vienlaikus tajā reglamentējot lielāku skaitu finanšu instrumentu un tirdzniecības vietu.

Grozījums Nr. 404
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants
Atbrīvojums, ja galvenā tirdzniecības vieta 

atrodas ārpus ES

svītrots
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1. Sabiedrības akcijām, kas iekļautas 
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 7., 
12. un 13. pantu, ja šo akciju galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas valstī ārpus ES.

2. Attiecībā uz sabiedrības akcijām, kas 
tiek tirgotas tirdzniecības vietās ES un 
tirdzniecības vietā ārpus ES, attiecīgā 
kompetentā iestāde vismaz reizi divos 
gados nosaka, vai galvenā tirdzniecības 
vieta šīm akcijām atrodas ārpus ES. 
Attiecīgā kompetentā iestāde informē 
EVTI par šādām akcijām, saistībā ar 
kurām tā konstatē, ka to galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas ārpus ES. Reizi 
divos gados EVTI publicē tādu akciju 
sarakstu, kuru galvenā tirdzniecības vieta 
atrodas ārpus ES. Saraksts ir spēkā divus 
gadus. 

3. Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, kas 
precizē apgrozījuma aprēķina metodi, lai 
noteiktu akciju galveno tirdzniecības 
vietu. Šā panta 1. punktā minētie 
regulējošie standarti jāpieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/….[EVTI regula] 
[7.–7.d] pantu.
EVTI šo regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

4. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šā panta 1. un 2. punkta piemērošanai, 
Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
īstenošanas tehniskos standartus, lai 
noteiktu:

a) datumu un periodu, kurā jāveic 
aprēķins par akciju galveno tirdzniecības 
vietu;

b) datumu, līdz kuram attiecīgajai 
kompetentajai iestādei jāinformē EVTI 
par akcijām, kuru galvenā tirdzniecības 
vieta atrodas ārpus ES; pēc EVTI 
saraksta publicēšanas — datumu, no kura 
saraksts ir spēkā. Šā panta 1. punktā 
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minētie īstenošanas tehniskie standarti 
jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/….[EVTI regula] [7.e] pantu.
EVTI īstenošanas tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. de

Grozījums Nr. 405
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedrības akcijām, kas iekļautas 
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 7., 
12. un 13. pantu, ja šo akciju galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas valstī ārpus ES.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 406
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sabiedrības akcijām, kas iekļautas 
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 7., 12.
un 13. pantu, ja šo akciju galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas valstī ārpus ES.

1. Sabiedrības akcijām, kas iekļautas 
tirdzniecības vietā ES, nepiemēro 5., 7. un 
13. pantu, ja šo akciju galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas valstī ārpus ES.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot regulu, būtu jāatļauj nesegta īsās pozīcijas pārdošana attiecībā uz Eiropas 
Savienībā tirgotiem uzņēmumu vērtspapīriem, ņemot vērā to, ka tā ir atļauta ārpus Eiropas 
Savienības.
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Grozījums Nr. 407
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz sabiedrības akcijām, kas 
tiek tirgotas tirdzniecības vietās ES un 
tirdzniecības vietā ārpus ES, attiecīgā 
kompetentā iestāde vismaz reizi divos 
gados nosaka, vai galvenā tirdzniecības 
vieta šīm akcijām atrodas ārpus ES.

2. Attiecībā uz sabiedrības vērtspapīriem, 
kas tiek tirgoti ES un tirdzniecības vietā 
ārpus ES, attiecīgā kompetentā iestāde 
vismaz reizi divos gados nosaka, vai 
galvenā tirdzniecības vieta šiem 
vērtspapīriem atrodas ārpus ES.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā kompetentā iestāde informē 
EVTI par šādām akcijām, saistībā ar 
kurām tā konstatē, ka to galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas ārpus ES.

Attiecīgā kompetentā iestāde informē EUI 
(EVTI) par šādiem vērtspapīriem, saistībā 
ar kuriem tā konstatē, ka to galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas ārpus ES.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi divos gados EVTI publicē tādu 
akciju sarakstu, kuru galvenā tirdzniecības 
vieta atrodas ārpus ES. Saraksts ir spēkā 
divus gadus.

Reizi divos gados EUI (EVTI) publicē 
tādu vērtspapīru sarakstu, kuru galvenā 
tirdzniecības vieta atrodas ārpus ES. 
Saraksts ir spēkā divus gadus.
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Or. en

Grozījums Nr. 410
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā, būdama galvenais tirgotājs,
veic vienu vai abas šādas darbības:

Or. de

Grozījums Nr. 411
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu un 
jebkādus ierobežojumus vai prasības, kas 
izriet no 16., 17., 18. vai 24. panta, 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā veic vienu no šādām 
darbībām:
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tirgus uzturētājiem nedrīkst piemērot ierobežojumus vai prasības, kuras nosaka 
ārkārtas situācijās, jo ne mazāk svarīgi ir, lai tie šādās situācijās nodrošinātu tirgus 
likviditāti. Vārds „galvenais tirgotājs” ir lieks. Apakšpunktos minētās prasības jau ir 
pietiekamas. Skaidrāka tādu pasākumu definēšana, attiecībā uz kuriem piemēro atbrīvojumus, 
uzlabotu saprotamību un paļāvību.

Grozījums Nr. 412
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu piemēro arī tādas 
ieguldījumu sabiedrības vai trešās valsts 
vienības vai iekšzemes sabiedrības 
darbībai, kura ir tirdzniecības vietas vai 
trešās valsts tirgus dalībnieks un kuras 
tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā, būdama galvenais tirgotājs, 
veic vienu vai abas šādas darbības:

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzturētājiem, tāpat kā visiem citiem tirgus dalībniekiem, nedrīkst būt nesegtas 
pozīcijas.

Grozījums Nr. 413
Burkhard Balz

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

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs 
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja tā pastāvīgi apliecina 
gatavību attiecībā uz finanšu instrumentu 
— neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — kā galvenais tirgotājs vai kā 
sistēmātisks internalizētājs veikt jebkuru 
no šādām darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 414
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz jebkuru 
finanšu instrumentu, tostarp akciju 
kapitālu, iespēju līgumiem, atvasinātiem 
instrumentiem, valsts un uzņēmumu 
parāda vērtspapīriem — neatkarīgi no tā, 
vai tos tirgo tirdzniecības vietā vai ārpus 
tirdzniecības vietas, vai tirgo sistemātisks 
internalizētājs — tā, būdama galvenais 
tirgotājs, veic vienu vai vairākas šādas 
darbības:

Or. en
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Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentiem, uz kuriem attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, 
un par sistemātisko internalizētāju rīcību. Papildus tam tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru 
var uzskatīt par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska (cenu un apmēra 
pieprasījumu (RFQ) modeļi ārpusbiržas (OTC) tirdzniecībā) vai kad tirgus uzturētāji pārdod 
viens otram, proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja vajadzību 
tirgoties, pats veicot darījumus sava klienta vārdā vai izmantojot citu personu.

Grozījums Nr. 415
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz jebkuru 
finanšu instrumentu, tostarp akciju 
kapitālu, iespēju līgumiem, atvasinātiem 
instrumentiem, valsts un uzņēmumu 
parāda vērtspapīriem — neatkarīgi no tā, 
vai tos tirgo tirdzniecības vietā vai ārpus 
tirdzniecības vietas vai tirgo sistemātisks 
internalizētājs — tā, būdama galvenais 
tirgotājs, veic vienu vai abas šādas 
darbības:

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentiem, uz kuriem attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, 
un par sistemātisko internalizētāju rīcību. Vēl tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru var 
uzskatīt par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska vai kad tirgus uzturētāji 
pārdod viens otram, proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja 
vajadzību tirgoties, pats veicot darījumus sava klienta vārdā vai izmantojot citu personu.
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Grozījums Nr. 416
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs 
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības (tirgus 
uzturētāja) darbībai, kura ir attiecīgās 
tirdzniecības vietas vai trešās valsts 
attiecīgā tirgus dalībnieks un kuras 
tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz konkrēto
finanšu instrumentu — neatkarīgi no tā, vai 
to tirgo tirdzniecības vietā vai ārpus 
tirdzniecības vietas — tā, būdama
galvenais tirgotājs, veic vienu vai vairākas 
šādas darbības, vienlaikus aizsargājot pret 
risku šo darījumu rezultātā radušās 
pozīcijas:

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir veikts, lai nodrošinātu, ka šīs normas (kurās nav noteikts neviens īstenošanas 
standarts vai deleģētais akts) ir precīzas un samērīgas un ka ar tām var labot nepilnības 
Komisijas regulas priekšlikumā par trešo valstu tādu tirgus uzturētāju regulējumu un 
uzraudzību, uz kuriem neattieksies daudzas no šajā regulas priekšlikumā minētajām 
prasībām, un lai veicinātu šo normu praktisko piemērošanu.

Grozījums Nr. 417
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 5., 6., 7., 8. un 12. pantu 
nepiemēro tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 

1. Regulas 5.–8. pantu un 12. pantu 
piemēro arī tādas ieguldījumu sabiedrības 
vai trešās valsts vienības vai iekšzemes 
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sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā darbojas kā galvenais tirgotājs 
vienā vai abās šādās kapacitātēs:

sabiedrības darbībai, kura ir tirdzniecības 
vietas vai trešās valsts tirgus dalībnieks un 
kuras tiesiskais un uzraudzības regulējums 
pasludināts par līdzvērtīgu saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, ja attiecībā uz finanšu 
instrumentu — neatkarīgi no tā, vai to tirgo 
tirdzniecības vietā vai ārpus tirdzniecības 
vietas — tā, būdama galvenais tirgotājs,
veic vienu vai vairākas šādas darbības:

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzturētāju veiktie tirgus uzturēšanas pasākumi un nodrošinātā likviditāte ir būtiski, lai 
tirgi darbotos pareizi. Piemērojot regulā doto definīciju, virknei sabiedrību, kas nodrošina 
likviditāti, tiktu liegts sniegt būtisku pakalpojumu, kā rezultātā ciestu viss tirgus un it īpaši 
MVU.

Grozījums Nr. 418
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti 
tirgū;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 419
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, a) rīkojas tā, lai kā parasti tiktu regulāri 
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kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti
tirgū;

nodrošināta likviditāte tirgū — līdzvērtīga 
apmēra tirgū gan pērkošajā, gan 
pārdodošajā pusē;

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentu, uz kuru attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, un 
par sistemātisko internalizētāju rīcību. Vēl tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru var uzskatīt 
par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska (cenu un apmēra pieprasījumu 
(RFQ)modeļi ārpusbiržas (OTC) tirdzniecībā), vai kad tirgus uzturētāji pārdod viens otram, 
proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja vajadzību tirgoties sava 
klienta vārdā vai izmantojot citu personu.

Grozījums Nr. 420
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti tirgū;

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti tirgū 
un cenu un apmēra piedāvājumus 
pārvaldot ar publiskotu līgumisko 
saistību, kurā ir noteikti kritēriji, 
piemēram, klātienes periods, daudzums 
un starpība;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisko pastāvīgu divvirzienu kotāciju, 
kam ir salīdzināms apmērs un 
konkurētspējīgas cenas, rezultātā regulāri 
un nepārtraukti nodrošinot likviditāti tirgū;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 422
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) rīkojas tā, lai kā parasti tiktu regulāri 
nodrošināta likviditāte tirgū — līdzvērtīgā 
apmēra tirgū gan pērkošajā, gan 
pārdodošajā pusē;

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentiem, uz kuriem attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, 
un par sistemātisko internalizētāju rīcību. Vēl ir tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru var 
uzskatīt par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska (cenu un apmēra 
pieprasījumu (RFQ) modeļi ārpusbiržas (OTC) tirdzniecībā), vai kad tirgus uzturētāji pārdod 
viens otram, proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja vajadzību 
tirgoties, pats veicot darījumus sava klienta vārdā vai izmantojot citu personu.

Grozījums Nr. 423
Syed Kamall

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



AM\854948LV.doc 51/104 PE456.805v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, un 
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu un citu tirgus uzturētāju
uzsāktus rīkojumus vai izpilda rīkojumus 
pēc vai pirms klienta pieprasījuma veikt 
tirdzniecību un daļēji vai makrolīmenī
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentu, uz kuru attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, un 
par sistemātisko internalizētāju rīcību. Vēl ir tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru var 
uzskatīt par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska (cenu un apmēra 
pieprasījumu (RFQ) modeļi ārpusbiržas (OTC) tirdzniecībā), vai kad tirgus uzturētāji pārdod 
viens otram, proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja vajadzību 
tirgoties sava klienta vārdā vai izmantojot citu personu.

Grozījums Nr. 424
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, un 
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu un citu tirgus uzturētāju
uzsāktus rīkojumus vai izpilda rīkojumus 
pēc vai pirms klienta pieprasījuma veikt 
tirdzniecību un daļēji vai makrolīmenī
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš visas šaubas par instrumentiem, uz kuriem attiecas šā punkta ievaddaļas tvērums, 
un par sistemātisko internalizētāju rīcību. Vēl ir tas ir jāattiecina uz tirdzniecību, kuru var 
uzskatīt par tirgus uzturēšanu gadījumos, kad kotācija nav publiska (cenu un apmēra 
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pieprasījumu (RFQ) modeļi ārpusbiržas (OTC) tirdzniecībā), vai kad tirgus uzturētāji pārdod 
viens otram, proti, kad viens tirgus uzturētājs apmierina otra tirgus uzturētāja vajadzību 
tirgoties, pats veicot darījumus sava klienta vārdā vai izmantojot citu personu.

Grozījums Nr. 425
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, un
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

b) pamatojoties uz publiskotiem līgumiem,
savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, un 
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

b) savas parastās uzņēmējdarbības ietvaros 
izpilda klientu uzsāktus rīkojumus vai 
izpilda rīkojumus, reaģējot uz klienta 
pieprasījumu veikt tirdzniecību, vai 
aizsargā pret risku pozīcijas, kas veidojas 
šādu darījumu rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums ir jāpiemēro tirdzniecībai, kas notiek pēc klienta pieprasījuma. Tas, vai pozīciju 
tirdzniecības otrajā posmā aizsargās pret risku vai aizvērs, nedrīkst būt atbrīvojumu 
piemērošanas kritērijs.
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Grozījums Nr. 427
Burkhard Balz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc savas ierosmes pērk un pārdod 
finanšu instrumentus, norēķinoties ar 
savu akciju kapitālu par paša noteiktām 
cenām.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) rīkojas tā, lai kā parasti tiktu regulāri 
nodrošināta likviditāte tirgū — līdzvērtīga 
apmēra tirgu gan pērkošajā, gan 
piedāvājošajā pusē;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem lēmumus, kuri 
nosaka, ka trešās valsts tiesiskais un 
uzraudzības regulējums nodrošina, ka šajā 
trešajā valstī reģistrēts tirgus atbilst 

2. Saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
procedūru Komisija pieņem lēmumus, kuri 
nosaka, ka trešās valsts tiesiskais un 
uzraudzības regulējums nodrošina, ka šajā 
trešajā valstī reģistrēts tirgus uzturētājs vai
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juridiski saistošām prasībām, kuras šā 
panta 1. punktā noteikto atbrīvojumu 
piemērošanas nolūkā ir līdzvērtīgas 
prasībām, kas rodas no 
Direktīvas 2004/39/EK III sadaļas, 
Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2003/6/EK22 un 
Direktīvas 2004/109/EK un uz ko šajā trešā 
valstī attiecas efektīva uzraudzība un 
īstenošana.

tirgus atbilst juridiski saistošām prasībām, 
kuras šā panta 1. punktā noteikto 
atbrīvojumu piemērošanas nolūkā ir 
līdzvērtīgas attiecīgām prasībām, kas rodas 
no Direktīvas 2004/39/EK, 
Direktīvas 2003/6/EK un 
Direktīvas 2004/109/EK un uz ko šajā trešā 
valstī attiecas efektīva uzraudzība un 
īstenošana.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir veikts, lai nodrošinātu, ka šīs normas (kurās nav noteikts neviens īstenošanas 
standarts vai deleģētais akts) ir precīzas un samērīgas un ka ar tām var labot nepilnības 
Komisijas regulas priekšlikumā par trešo valstu tādu tirgus uzturētāju regulējumu un 
uzraudzību, uz kuriem neattieksies daudzas no šajā regulas priekšlikumā minētajām 
prasībām, un lai veicinātu šo normu praktisko piemērošanu.

Grozījums Nr. 430
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tirgus uzturētāji ievēro atbilstošus 
noteikumus un attiecībā uz tirgus 
uzturētājiem tiek īstenota efektīva 
uzraudzība;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir veikts, lai nodrošinātu, ka šīs normas (kurās nav noteikts neviens īstenošanas 
standarts vai deleģētais akts) ir precīzas un samērīgas un ka ar tām var labot nepilnības 
Komisijas regulas priekšlikumā par trešo valstu tādu tirgus uzturētāju regulējumu un 
uzraudzību, uz kuriem neattieksies daudzas no šajā regulas priekšlikumā minētajām 
prasībām, un lai veicinātu šo normu praktisko piemērošanu.
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Grozījums Nr. 431
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 8. un 12. pantu nepiemēro
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā darbojas kā pilnvarots primārais tirgotājs 
atbilstīgi nolīgumam ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
primārais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts 
parāda vērtspapīriem.

3. Regulas 8. un 12. pantu piemēro arī
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā darbojas kā pilnvarots primārais tirgotājs 
atbilstīgi nolīgumam ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
galvenais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts 
parāda vērtspapīriem.

Or. de

Grozījums Nr. 432
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 8. un 12. pantu nepiemēro 
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā darbojas kā pilnvarots primārais tirgotājs 
atbilstīgi nolīgumam ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
galvenais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts
parāda vērtspapīriem.

3. Regulas 8. un 12. pantu un jebkādus 
citus ierobežojumus vai prasības, ko 
attiecībā uz valsts parāda vērtspapīriem 
uzliek saskaņā ar 16., 17., 18. vai 
24. pantu, nepiemēro fiziskas vai 
juridiskas personas darbībai, ja tā darbojas 
kā pilnvarots primārais tirgotājs atbilstīgi 
nolīgumam ar valsts parāda vērtspapīru 
emitentu un ja tā darbojas kā primārais 
tirgotājs attiecībā uz finanšu instrumentu 
saistībā ar primārā un sekundārā tirgus 
operācijām ar dalībvalsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzturētāji arī būtu jāatbrīvo no jebkādiem ierobežojumiem vai prasībām, kuras nosaka 
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ārkārtas situācijās, jo ne mazāk svarīgi ir, lai tie šādās situācijās nodrošinātu tirgus 
likviditāti.

Grozījums Nr. 433
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 8. un 12. pantu nepiemēro 
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 
tā darbojas kā pilnvarots primārais 
tirgotājs atbilstīgi nolīgumam ar valsts 
parāda vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
primārais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts
parāda vērtspapīriem.

3. Regulas 8. un 12. pantu un jebkādus 
citus ierobežojumus vai prasības, ko 
attiecībā uz valsts parāda vērtspapīriem 
uzliek saskaņā ar 16., 17., 18. vai 
24. pantu, nepiemēro fiziskas vai 
juridiskas personas darbībai, ja tā darbojas
kā pilnvarots primārais tirgotājs atbilstīgi 
nolīgumam ar valsts parāda vērtspapīru 
emitentu un ja tā darbojas kā galvenais
tirgotājs attiecībā uz finanšu instrumentu 
saistībā ar primārā un sekundārā tirgus 
operācijām ar dalībvalsts parāda 
vērtspapīriem.

Or. en

Pamatojums

Primārajiem tirgotājiem būs lielākas iespējas iegādāties valsts parāda vērtspapīrus un 
nodrošināt likviditāti tirgū, ja tie varēs sevi aizsargāt pret risku, izmantojot daudzveidīgākus 
valsts parāda instrumentus, nevis tikai tos valsts parāda instrumentus, attiecībā uz kuriem tie 
ir primārie tirgotāji.

Grozījums Nr. 434
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Regulas 8. un 12. pantu nepiemēro 
fiziskas vai juridiskas personas darbībai, ja 

3. Regulas 8. pantu nepiemēro fiziskas vai 
juridiskas personas darbībai, ja tā darbojas 
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tā darbojas kā pilnvarots primārais tirgotājs 
atbilstīgi nolīgumam ar valsts parāda 
vērtspapīru emitentu un darbojas kā 
primārais tirgotājs attiecībā uz finanšu 
instrumentu saistībā ar primārā un 
sekundārā tirgus operācijām ar valsts 
parāda vērtspapīriem.

kā pilnvarots primārais tirgotājs atbilstīgi 
nolīgumam ar valsts parāda vērtspapīru 
emitentu un darbojas kā galvenais tirgotājs 
attiecībā uz finanšu instrumentu saistībā ar 
primārā un sekundārā tirgus operācijām ar 
valsts parāda vērtspapīriem.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulas 5., 6., 7. un 12. pantu
nepiemēro fiziskai vai juridiskai personai, 
kad tā iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu.

4. Regulas 6. un 7. pantu nepiemēro 
fiziskai vai juridiskai personai, kad tā 
iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu.

Or. de

Grozījums Nr. 436
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Regulas 5., 6., 7. un 12. pantu
nepiemēro fiziskai vai juridiskai personai, 
kad tā iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu.

4. Regulas 5., 6. un 7. pantu nepiemēro 
fiziskai vai juridiskai personai, kad tā 
iesaistās īsās pozīcijas pārdošanā ar 
vērtspapīriem vai kad tai ir neto īsā 
pozīcija saistībā ar stabilizācijas veikšanu 
saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 2273/2003 III nodaļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 437
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. un 3. punktā minētos 
atbrīvojumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā 
fiziskā vai juridiskā persona vispirms 
rakstiski informējusi savas izcelsmes valsts 
kompetento iestādi par to, ka tā plāno 
izmantot atbrīvojumu. Kompetentā iestāde 
jāinformē ne vēlāk kā 30 kalendārās 
dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona 
plāno izmantot atbrīvojumu.

5. Šā panta 3. punktā minētos atbrīvojumus 
piemēro tikai tad, ja attiecīgā fiziskā vai 
juridiskā persona vispirms rakstiski 
informējusi savas izcelsmes valsts 
kompetento iestādi par to, ka tā plāno 
izmantot atbrīvojumu. Kompetentā iestāde 
jāinformē ne vēlāk kā 30 kalendārās 
dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona 
plāno izmantot atbrīvojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 438
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. un 3. punktā minētos 
atbrīvojumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā 
fiziskā vai juridiskā persona vispirms 
rakstiski informējusi savas izcelsmes valsts 
kompetento iestādi par to, ka tā plāno 
izmantot atbrīvojumu. Kompetentā iestāde 
jāinformē ne vēlāk kā 30 kalendārās 
dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona 
plāno izmantot atbrīvojumu.

5. Šā panta 1. un 3. punktā minētos 
atbrīvojumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā 
fiziskā vai juridiskā persona vispirms 
rakstiski informējusi savas izcelsmes valsts 
kompetento iestādi par to, ka tā plāno 
izmantot atbrīvojumu. Rakstiskajā 
informācijā min finanšu instrumenta 
veidu, kuru fiziskā vai juridiskā persona 
vēlas tirgot, piemēram, akciju kapitālu, 
atvasinātos instrumentus, uzņēmumu 
obligācijas, valsts parāda obligācijas vai 
iespēju līgumus. Kompetentā iestāde 
jāinformē ne vēlāk kā 30 kalendārās 
dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona 
plāno izmantot atbrīvojumu, lai tirgotos ar 
jebkuru no rakstiskajā informācijā 
minētajiem finanšu instrumentu veidiem, 
ja vien kompetentā iestāde nenosaka 
īsāku informēšanas periodu.
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Or. en

Pamatojums

Nodoma kļūt par tirgus uzturētāju paziņošanas procesam ir jābūt precīzam un efektīvam, un 
kompetentajām iestādēm ir jābūt tiesībām mainīt 30 dienu paziņošanas periodu, pamatojoties 
uz attaisnotiem vai praktiskiem iemesliem.

Grozījums Nr. 439
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. un 3. punktā minētos 
atbrīvojumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā 
fiziskā vai juridiskā persona vispirms 
rakstiski informējusi savas izcelsmes valsts
kompetento iestādi par to, ka tā plāno 
izmantot atbrīvojumu. Kompetentā iestāde 
jāinformē ne vēlāk kā 30 kalendārās 
dienas, pirms fiziskā vai juridiskā persona 
plāno izmantot atbrīvojumu.

5. Šā panta 1. un 3. punktā minētos 
atbrīvojumus piemēro tikai tad, ja attiecīgā 
fiziskā vai juridiskā persona vispirms 
rakstiski informējusi attiecīgo kompetento 
iestādi par to, ka tā plāno izmantot 
atbrīvojumu. Kompetentā iestāde jāinformē 
ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas, pirms 
fiziskā vai juridiskā persona plāno izmantot 
atbrīvojumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir veikts, lai nodrošinātu, ka šīs normas (kurās nav noteikts neviens īstenošanas 
standarts vai deleģētais akts) ir precīzas un samērīgas un ka ar tām var labot nepilnības 
Komisijas regulas priekšlikumā par trešo valstu tādu tirgus uzturētāju regulējumu un 
uzraudzību, uz kuriem neattieksies daudzas no šajā regulas priekšlikumā minētajām 
prasībām, un lai veicinātu šo normu praktisko piemērošanu.

Grozījums Nr. 440
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziska vai juridiska persona, 
kas darbojas, izmantojot šā panta 1., 3. vai
4. punktā noteiktos atbrīvojumus, rakstiski 
iesniedz informāciju par savām turētajām 
īsajām pozīcijām vai darbībām, ko tā veic, 
izmantojot atbrīvojumu. Fiziskai vai 
juridiskai personai jāsniedz informācija ne 
vēlāk kā četru kalendāro dienu laikā pēc 
pieprasījuma izteikšanas.

9. Izcelsmes valsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziska vai juridiska persona, 
kas darbojas, izmantojot šā panta 4. punktā 
noteiktos atbrīvojumus, rakstiski iesniedz 
informāciju par savām turētajām īsajām 
pozīcijām vai darbībām, ko tā veic, 
izmantojot atbrīvojumu. Fiziskai vai 
juridiskai personai jāsniedz informācija ne 
vēlāk kā četru kalendāro dienu laikā pēc 
pieprasījuma izteikšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 441
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz 
tai informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas 
akcijās, kuras ir atļauts tirgot 
tirdzniecības vietā, sniedz tai informāciju, 
ja pozīcija sasniedz slieksni, par kuru 
jāinformē, vai kļūst mazāka par šādu 
slieksni, ko noteikusi kompetentā iestāde, 
ja ir izpildītas divas šādas prasības:

Or. en

Pamatojums

Tā kā publiska informēšana nevar būt ārkārtas pasākums, nedrīkst noteikt iespēju pieprasīt to 
darīt. Šā pienākuma svītrošana uzlabos tirgus dalībnieku paļāvību. Pilnvaras prasīt 
informācijas publiskošanu būtu jāattiecina tikai uz akcijām. Nav lietderīgi kompetentajām 
iestādēm piešķirt plašas pilnvaras prasīt publiskot informāciju attiecībā uz konkrēti 
neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu instrumentu īstermiņa 
pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti.
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Grozījums Nr. 442
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz 
tai informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar akcijām, kuras atļauts tirgot 
tirdzniecības vietā, publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi kompetentajām iestādēm piešķirt plašas pilnvaras prasīt informācijas 
uzrādīšanu attiecībā uz konkrēti neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka 
šādu instrumentu īstermiņa pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Pilnvaras prasīt 
informācijas publiskošanu būtu jāattiecina tikai uz akcijām.

Grozījums Nr. 443
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz tai 
informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pieprasīt, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar īpašiem finanšu instrumentiem vai 
finanšu instrumentu kategorijām, sniedz tai 
informāciju vai publiski uzrāda sīkāku 
informāciju par pozīciju, ja pozīcija 
sasniedz slieksni, par kuru jāinformē, vai 
kļūst mazāka par šādu slieksni, ko 
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noteikusi kompetentā iestāde, ja ir 
izpildītas divas šādas prasības:

noteikusi kompetentā iestāde, ja 
nelabvēlīgi notikumi vai tendences var 
nopietni mazināt tirgus stabilitāti vai 
uzticēšanos tirgum konkrētajā dalībvalstī 
vai kādā citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai 
vienā vai vairākās citās dalībvalstīs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 445
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākums nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 446
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākums nekaitēs finanšu tirgu 
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efektivitātei, tostarp nemazinās likviditāti 
šajos tirgos vai neradīs nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma mērķim.

Or. en

Pamatojums

Norma ir jāpievieno, konkrēti minot proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 447
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro finanšu 
instrumentiem, saistībā ar kuriem 
II nodaļas 5.–8. pantā jau pieprasīta 
pārredzamība.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi kompetentajām iestādēm piešķirt plašas pilnvaras prasīt publiskot informāciju 
attiecībā uz konkrēti neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu 
instrumentu īstermiņa pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Pilnvaras prasīt 
informācijas uzrādīšana būtu jāattiecina tikai uz akcijām.

Grozījums Nr. 448
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro finanšu 
instrumentiem, saistībā ar kuriem 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde nedrīkst 
fiziskai vai juridiskai personai, kurai ir 
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II nodaļas 5.–8. pantā jau pieprasīta 
pārredzamība.

neto īsās pozīcijas attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, saistībā ar kuriem 
II nodaļas 5.–8. pantā jau pieprasīta 
pārredzamība, pieprasīt tai sniegt papildu 
informāciju vai publiskot informāciju par 
šādām pozīcijām vairāk, nekā ir prasīts 
II nodaļas 5.–8. pantā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas īpašās darba grupas dokumentu nav nekādu pierādījumu, ka šādu 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošana būtu veicinājusi finanšu nestabilitāti. Tāpēc nav 
lietderīgi pilnvarot kompetentās iestādes pieprasīt publiskot informāciju par konkrēti 
neminētiem finanšu instrumentiem.  Pilnvaras prasīt informācijas uzrādīšanu būtu jāattiecina 
tikai uz akcijām.

Grozījums Nr. 449
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var veikt 
šā panta 2. vai 3. punktā minētos 
pasākumus, ja ir izpildīti divi šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde 
var veikt šā panta 2. punktā minēto 
pasākumu, ja nelabvēlīgi notikumi vai 
tendences var nopietni mazināt tirgus 
stabilitāti vai uzticēšanos tirgum 
konkrētajā dalībvalstī vai vienā vai 
vairākās citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var veikt 1. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā 
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šā panta 2. vai 3. punktā minētos 
pasākumus, ja ir izpildīti divi šādi 
nosacījumi:

atrodas finanšu instrumenta galvenā 
tirdzniecības vieta, var veikt šā panta 2. vai 
3. punktā minētos pasākumus, ja ir izpildīti 
divi šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Tas būtu loģiski, ja galīgo lēmumu pieņem tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas 
finanšu instrumenta galvenā tirdzniecības vieta. Tam tā ir jābūt obligāti valsts parāda 
vērtspapīru gadījumā.

Grozījums Nr. 451
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai 
vienā vai vairākās citās dalībvalstīs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 452
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pasākums nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 453
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā 
uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras 
iesaistās:

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā 
uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras 
izveido vai palielina neto īsās pozīcijas 
attiecībā uz akcijām, kuras atļauts tirgot 
konkrētās dalībvalsts tirdzniecības vietā.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to 
darīt tikai attiecībā uz noteiktu finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida darījumiem, lai 
ļautu tirgus dalībniekiem pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru īstenošanu.

Grozījums Nr. 454
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā 
uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras 
iesaistās:

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
aizliegt vai noteikt nosacījumus attiecībā 
uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras 
izveido vai palielina neto īsās pozīcijas 
attiecībā uz akcijām, kuras atļauts tirgot 
konkrētās dalībvalsts tirdzniecības vietā.

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi kompetentajām iestādēm piešķirt plašas pilnvaras ierobežot tirdzniecību ar 
konkrēti neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu instrumentu 
īstermiņa pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas 
pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to darīt tikai attiecībā uz noteikta 
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veida finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida darījumiem, lai ļautu tirgus dalībniekiem 
pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru īstenošanu.

Grozījums Nr. 455
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) īsās pozīcijas pārdošanos; svītrots

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to 
darīt tikai attiecībā uz noteikta veida finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida 
darījumiem, lai ļautu tirgus dalībniekiem pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 456
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) īsās pozīcijas pārdošanos; svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi kompetentajām iestādēm piešķirt plašas pilnvaras ierobežot tirdzniecību ar 
konkrēti neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu instrumentu 
īstermiņa pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas 
pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to darīt tikai attiecībā uz noteikta 
veida finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida darījumiem, lai ļautu tirgus dalībniekiem 
pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru īstenošanu.
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Grozījums Nr. 457
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darījumā, kas nav īsās pozīcijas 
pārdošana un kas rada finanšu 
instrumentu vai ir saistīts ar finanšu 
instrumentu, un šā darījuma ietekme vai 
viena no ietekmēm ir nodot finanšu 
priekšrocību fiziskai vai juridiskai 
personai, ja pazeminātos cita finanšu 
instrumenta cena vai vērtība.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to 
darīt tikai attiecībā uz noteikta veida finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida 
darījumiem, lai ļautu tirgus dalībniekiem pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 458
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darījumā, kas nav īsās pozīcijas 
pārdošana un kas rada finanšu 
instrumentu vai ir saistīts ar finanšu 
instrumentu, un šā darījuma ietekme vai 
viena no ietekmēm ir nodot finanšu 
priekšrocību fiziskai vai juridiskai 
personai, ja pazeminātos cita finanšu 
instrumenta cena vai vērtība.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi kompetentajām iestādēm piešķirt plašas pilnvaras ierobežot tirdzniecību ar 
konkrēti neminētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu instrumentu 
īstermiņa pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Pilnvaras aizliegt īsās pozīcijas 
pārdošanu ārkārtas apstākļos ir jāaprobežo ar iespējām to darīt tikai attiecībā uz noteikta 
veida finanšu instrumentu kopumu un noteikta veida darījumiem, lai ļautu tirgus dalībniekiem 
pienācīgi plānot ārkārtas pasākumu ātru īstenošanu.

Grozījums Nr. 459
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasākums nedrīkst kaitēt finanšu 
tirgu efektivitātei, tostarp mazināt 
likviditāti šajos tirgos vai radīt 
nenoteiktību tirgus dalībniekiem, kas 
nebūtu proporcionāli pasākuma mērķim.

Or. en

Pamatojums

Norma ir jāpievieno, konkrēti minot proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 460
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
neļaut fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties darījumā, kas saistīts ar 
finanšu instrumentiem, vai ierobežot tādu 

svītrots
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darījumu vērtību ar finanšu 
instrumentiem, kādos tā var iesaistīties.

Or. en

Pamatojums

Šā panta 3. punktā noteiktās iestāžu pilnvaras ir pārāk plašas. Regulā, ar kuru reglamentē 
īsās pozīcijas pārdošanu, kompetentām iestādēm nedrīkstētu noteikt kompetenci ierobežot 
finanšu tirgus darbības, ja tās neattiecas uz īsās pozīcijas pārdošanu vai ja tām nav 
līdzvērtīgas iedarbības. Šā panta 2. punktā minētās pilnvaras jau ir pietiekamas.

Grozījums Nr. 461
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Ierobežojumi veikt kredītsaistību 

nepildīšanas mijmaiņas līgumus ārkārtas 
situācijās

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
ierobežot fiziskas vai juridiskas personas 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot 
tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju 
vērtību, kuros var iesaistīties fiziskas vai 
juridiskas personas un kuri attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, ja ir izpildīti 
divi šādi nosacījumi:
a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai 
vienā vai vairākās citās dalībvalstīs;
b) pasākums nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai.
2. Šā panta 1. punktā minēto pasākumu 
var piemērot noteiktas kategorijas 
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kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumiem vai īpašiem kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas darījumiem. 
Pasākumu var piemērot noteiktos 
apstākļos vai uz to var attiekties attiecīgās 
kompetentās iestādes noteikti izņēmumi. 
Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos 
piemērotu tirgus uzturētāja darbībām vai 
primārā tirgus darbībām.

Or. en

Pamatojums

Nav pierādījumu, ka kredītsaistību neveikšanas mijmaiņas līgumu darījumi negatīvi ietekmētu 
finanšu stabilitātes procesus vai uzticēšanos tirgum.

Grozījums Nr. 462
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
ierobežot fiziskas vai juridiskas personas 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot 
tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju 
vērtību, kuros var iesaistīties fiziskas vai 
juridiskas personas un kuri attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, ja ir izpildīti 
divi šādi nosacījumi:

svītrots

a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai 
vienā vai vairākās citās dalībvalstīs;
b) pasākums nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 463
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
ierobežot fiziskas vai juridiskas personas 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot 
tādu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu nesegtu pozīciju vērtību, kuros var 
iesaistīties fiziskas vai juridiskas personas 
un kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja ir izpildīti divi šādi 
nosacījumi:

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
ierobežot fiziskas vai juridiskas personas 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas saistīti ar 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežot 
tādu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu nesegtu pozīciju vērtību, kuros var 
iesaistīties fiziskas vai juridiskas personas 
un kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES 
saistībām, ja nelabvēlīgi notikumi vai 
tendences var nopietni mazināt tirgus 
stabilitāti vai uzticēšanos tirgum 
konkrētajā dalībvalstī vai vienā vai 
vairākās citās dalībvalstīs.

a) rodas negatīvi notikumi vai tendences, 
kas nopietni apdraud finanšu stabilitāti 
un uzticēšanos tirgum šajā dalībvalstī vai 
vienā vai vairākās citās dalībvalstīs;
b) pasākums nepieciešams apdraudējuma 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākums nekaitēs finanšu tirgu 
efektivitātei, tostarp nemazinās likviditāti 
šajos tirgos vai neradīs nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma mērķim.
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Or. en

Pamatojums

Norma ir jāpievieno, konkrēti minot proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto pasākumu 
var piemērot noteiktas kategorijas 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
darījumiem vai īpašiem kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas darījumiem. 
Pasākumu var piemērot noteiktos 
apstākļos vai uz to var attiekties attiecīgās 
kompetentās iestādes noteikti izņēmumi. 
Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos 
piemērotu tirgus uzturētāja darbībām vai 
primārā tirgus darbībām.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja vien 
attiecīgo valsts parāda vērtapīrus 
emitējušās dalībvalsts kompetentā iestāde 
nav piemērojusi līdzīgu pasākumu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumiem piemērotiem pasākumiem jāteic, 
ka tai noteikti jābūt attiecīgajai dalībvalstij, kas tos īsteno.

Grozījums Nr. 466
Anni Podimata

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja nelabvēlīgu notikumu vai tendenču 
novēršanas nolūkā šis pasākums ir jāveic 
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Savienības līmenī, kompetentā iestāde, 
kas saskaņā ar 1. punktu ir piemērojusi 
pasākumu, var aicināt EUI (EVTI) 
apsvērt iespēju izmantot tiesības, kas tai 
paredzētas 24. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 467
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, šīs 
tirdzniecības vietas izcelsmes valsts 
kompetentajai iestādei jāapsver, vai nav 
pareizāk aizliegt vai ierobežot fizisku vai 
juridisku personu iesaistīšanos īsās 
pozīcijas pārdošanā ar šiem finanšu 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā vai 
kā citādi ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā, lai 
nepieļautu šā finanšu instrumenta cenas 
haotisku pazemināšanos.

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, šīs 
tirdzniecības vietas izcelsmes valsts 
kompetentā iestāde var apsvērt, vai nav 
pareizāk aizliegt vai ierobežot fizisku vai 
juridisku personu iesaistīšanos īsās 
pozīcijas pārdošanā ar šiem finanšu 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā vai 
kā citādi ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā, lai 
nepieļautu šā finanšu instrumenta cenas 
haotisku pazemināšanos.

Or. en

Pamatojums

Ja nepieciešams, dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina pašai veikt svārstību kontroli, 
lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā.  Tomēr būtu jāatzīmē, ka, 
tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi dažādu 
likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, cenu pazeminājumi īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu 
aizliegt tikai tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.
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Grozījums Nr. 468
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, šīs 
tirdzniecības vietas izcelsmes valsts 
kompetentajai iestādei jāapsver, vai nav 
pareizāk aizliegt vai ierobežot fizisku vai 
juridisku personu iesaistīšanos īsās 
pozīcijas pārdošanā ar šiem finanšu 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā vai 
kā citādi ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā, lai 
nepieļautu šā finanšu instrumenta cenas 
haotisku pazemināšanos.

1. Ja vienas tirdzniecības dienas laikā 
finanšu instrumenta cena kādā 
tirdzniecības vietā pazeminās par vērtību, 
kas norādīta šā panta 4. punktā, 
salīdzinājumā ar noslēguma cenu šajā pašā 
vietā iepriekšējā tirdzniecības dienā, šīs 
tirdzniecības vietas izcelsmes valsts 
kompetentā iestāde var apsvērt, vai nav 
pareizāk aizliegt vai ierobežot fizisku vai 
juridisku personu iesaistīšanos īsās 
pozīcijas pārdošanā ar šiem finanšu 
instrumentiem šajā tirdzniecības vietā vai 
kā citādi ierobežot darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā, lai 
nepieļautu šā finanšu instrumenta cenas 
haotisku pazemināšanos.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz par 10 %.

Grozījums Nr. 469
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā aizliedz vai ierobežo
personu iesaistīšanos nākotnes pārdošanas 
darījumos tirdzniecības vietā vai cita veida 

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā var aizliegt vai 
ierobežot personu iesaistīšanos nākotnes 
pārdošanas darījumos tirdzniecības vietā 
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finanšu instrumenta gadījumā ierobežo 
darījumus ar šo finanšu instrumentu šajā 
tirdzniecības vietā.

vai cita veida finanšu instrumenta gadījumā 
ierobežo darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā un 
dara publiski zināmus savas rīcības 
iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Ja nepieciešams, dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību kontroli, 
lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā. Tomēr būtu jāatzīmē, ka, 
tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi dažādu 
likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, cenu pazeminājumi īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu 
aizliegt tikai tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 470
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā aizliedz vai ierobežo
personu iesaistīšanos nākotnes pārdošanas 
darījumos tirdzniecības vietā vai cita veida 
finanšu instrumenta gadījumā ierobežo 
darījumus ar šo finanšu instrumentu šajā 
tirdzniecības vietā.

Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir 
pareizāk tā darīt, tā akciju vai parāda 
instrumentu gadījumā var aizliegt vai 
ierobežot personu iesaistīšanos nākotnes 
pārdošanas darījumos tirdzniecības vietā 
vai cita veida finanšu instrumenta gadījumā 
ierobežo darījumus ar šo finanšu 
instrumentu šajā tirdzniecības vietā.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz 10 %.
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Grozījums Nr. 471
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumu piemēro uz laiku, kas 
nepārsniedz tās tirdzniecības dienas 
beigas, kas seko tirdzniecības dienai, kurā 
notikusi cenas pazemināšanās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz 10 %.

Grozījums Nr. 472
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumu piemēro uz laiku, kas 
nepārsniedz tās tirdzniecības dienas 
beigas, kas seko tirdzniecības dienai, kurā 
notikusi cenas pazemināšanās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 473
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumu piemēro uz laiku, kas 
nepārsniedz tās tirdzniecības dienas 

2. Pasākuma piemērošanas ilgumu 
ierobežo līdz laikposmam, kas ir atbilstošs
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beigas, kas seko tirdzniecības dienai, kurā 
notikusi cenas pazemināšanās.

cenas krišanās apmēram.

Or. en

Grozījums Nr. 474
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumu piemēro uz laiku, kas
nepārsniedz tās tirdzniecības dienas 
beigas, kas seko tirdzniecības dienai, kurā 
notikusi cenas pazemināšanās.

2. Pasākumu piemēro tikai uz tādu 
laikposmu, kas atbilst cenas 
pazemināšanās apmēram.

Or. de

Grozījums Nr. 475
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pasākumu var piemērot noteiktos 
apstākļos vai uz to var attiekties attiecīgās 
kompetentās iestādes noteikti izņēmumi. 
Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos 
piemērotu tirgus uzturētāja darbībām vai 
primārā tirgus darbībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz 10 %.
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Grozījums Nr. 476
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vērtības samazinājums ir 10 % vai 
vairāk akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

svītrots

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē vērtības 
samazināšanos finanšu instrumentiem, 
kas nav akcijas, ņemot vērā katras 
finanšu instrumentu kategorijas 
īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz 10 %.

Grozījums Nr. 477
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vērtības samazinājums ir 10 % vai 
vairāk akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

4. Vērtības samazinājumu nosaka EUI 
(EVTI), ņemot vērā, ka svārstību ziņā ir 
ievērojamas atšķirības.

Or. en
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Grozījums Nr. 478
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vērtības samazinājums ir 10 % vai 
vairāk akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

4. Vērtības samazinājumu nosaka EUI 
(EVTI), ņemot vērā, ka svārstību ziņā ir 
ievērojamas atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vērtības samazinājums ir 10 % vai 
vairāk akciju gadījumā, un citām finanšu 
instrumentu kategorijām Komisija precizē 
apmēru.

4. Vērtības samazinājumu precizē 
kompetentā iestāde, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību 
kontroli, lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā. Tomēr būtu 
jāatzīmē, ka, tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi 
dažādu likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu aizliegt tikai 
tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 480
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija precizē vērtības 
samazināšanos finanšu instrumentiem, 
kas nav akcijas, ņemot vērā katras 
finanšu instrumentu kategorijas 
īpatnības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību 
kontroli, lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā. Tomēr būtu 
jāatzīmē, ka, tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi 
dažādu likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu aizliegt tikai 
tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 481
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu aprēķina metodi 10 % vērtības 
samazinājumam akcijām, un Komisijas 
precizēto vērtības samazinājumu, kas 
noteikts šā panta 4. punktā.

svītrots

Šā panta 1. punktā minētie regulējošie 
standarti jāpieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/….[EVTI regula] 
[7.–7.d] pantu.
EVTI šo regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en
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Pamatojums

Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām izlemt, kādiem jābūt nosacījumiem, lai tās 
apsvērtu iespēju radīt „ķēdes pārrāvumu”, ja cenas pazeminājums ir vismaz 10 %.

Grozījums Nr. 482
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu aprēķina metodi 10 % vērtības 
samazinājumam akcijām, un Komisijas 
precizēto vērtības samazinājumu, kas 
noteikts šā panta 4. punktā.

svītrots

Šā panta 1. punktā minētie regulējošie 
standarti jāpieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. …/….[EVTI regula] 
[7.–7.d] pantu.
EVTI šo regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību 
kontroli, lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā. Tomēr būtu 
jāatzīmē, ka, tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi 
dažādu likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu aizliegt tikai 
tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 483
Syed Kamall

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

5. Komisijai piešķirtas pilnvaras pieņemt 
regulējošus tehniskos standartus, lai 
precizētu aprēķina metodi 10 % vērtības 
samazinājumam akcijām, un Komisijas 
precizēto vērtības samazinājumu, kas 
noteikts šā panta 4. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību 
kontroli, lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā. Tomēr būtu 
jāatzīmē, ka, tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi 
dažādu likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu aizliegt tikai 
tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 484
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI šo regulējošo tehnisko standartu 
projektu iesniedz Komisijai vēlākais līdz 
[2011. gada 31. decembrim].

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde būtu jāmudina izmantot svārstību 
kontroli, lai apturētu izpildi akciju cenu pārmērīgi lielu svārstību gadījumā.  Tomēr būtu 
jāatzīmē, ka, tā kā dažām akcijām svārstības ir lielākas nekā citām un vērtības samazinājumi 
dažādu likumīgu iemeslu dēļ var būt lieli, īsās pozīcijas pārdošanu nevajadzētu aizliegt tikai 
tāpēc, ka akciju cena ir kritusies vairāk kā par noteikto procentuālo daļu.
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Grozījums Nr. 485
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviena pasākuma, ko piemēro saskaņā ar 
16.–18. pantu, sākotnējais periods 
nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus no 
21. pantā minētā paziņojuma 
publicēšanas dienas.

Pasākumu var atjaunot uz turpmākiem 
laika periodiem, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus, ja joprojām ir piemērojams šā 
pasākuma veikšanas pamatojums. Ja 
pasākums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis triju mēnešu laika periods, tas 
automātiski zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Regulas 20. pantā būtu jāprecizē, ka pasākums zaudē spēku, izņemot gadījumus, kad to 
atjauno, ievērojot šajā pantā ietverto nosacījumu, un jāprecizē arī tas, ka pasākumu var 
atjaunot tikai tad, ja joprojām ir spēkā šā pasākuma veikšanas pamatojums.

Grozījums Nr. 486
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienu šādu pasākumu var turpmāk 
atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus vienā reizē.

2. Ikvienu šādu pasākumu var turpmāk 
atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus vienā reizē, ja joprojām ir spēkā 
šā pasākuma veikšanas pamatojums. Ja 
pasākums nav atjaunots pēc tam, kad 
pagājis triju mēnešu laika periods, tas 
automātiski zaudē spēku.

Or. en

Pamatojums

Regulas 20. pantā būtu jāprecizē, ka pasākums zaudēs spēku, izņemot gadījumus, kad to 
atjauno, ievērojot šajā pantā ietverto nosacījumu, un jāprecizē arī tas, ka pasākumu var 
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atjaunot tikai tad, ja saskaņā ar šiem noteikumiem joprojām ir spēkā šā pasākuma veikšanas 
pamatojums.

Grozījums Nr. 487
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienu šādu pasākumu var turpmāk 
atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus vienā reizē.

2. Ikvienu šādu pasākumu var pagarināt uz 
laiku, kas ir atbilstošs tirgus traucējumu 
nopietnībai.

Or. de

Grozījums Nr. 488
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikvienu šādu pasākumu var turpmāk 
atjaunot uz laiku, kas nepārsniedz trīs 
mēnešus vienā reizē.

2. Ikvienu šādu pasākumu var pagarināt uz 
laiku, kas ir atbilstošs tirgus traucējumu 
nopietnībai.

Or. en

Grozījums Nr. 489
Sylvie Goulard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc tam, kad saņemts kompetentās 
iestādes paziņojums par fiziskām vai 
juridiskām personām noteiktu aizliegumu 
vai ierobežojumu iesaistīties finanšu 
instrumenta īsās pozīcijas pārdošanā 
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tirdzniecības vietā vai par ierobežojumu 
veikt jebkādus citus darījumus ar šo 
finanšu instrumentu šajā tirdzniecības 
vietā, lai atbilstīgi 19. panta noteikumiem 
novērstu finanšu instrumentu cenas 
haotisku pazemināšanos, EUI (EVTI) var 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 9. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir nepieciešams, lai EVTI varētu pildīt koordinācijas pienākumus, ja darījumi 
ar attiecīgo finanšu instrumentu notiek vairākās Eiropas dalībvalstīs, kur uzraudzību par šiem 
darījumiem veic katras dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 490
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kompetentā iestāde iesaka veikt 
pasākumu vai veic pasākumu pretēji šā 
panta 2. punktā minētajam EVTI
atzinumam vai atsakās veikt pasākumu 
pretēji EVTI atzinumam saskaņā ar 
minēto punktu, tā nekavējoties savā 
tīmekļa vietnē publicē paziņojumu, kurā 
pilnībā paskaidro savas rīcības iemeslus.

3. Ja EUI (EVTI) uzskata, ka pasākums 
būtu jāievieš Savienības līmenī, tās 
lēmums kompetentajām iestādēm ir 
saistošs.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt iespējai ieviest pasākumus Savienības līmenī.
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Grozījums Nr. 491
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
EVTI pilnvaras iejaukties

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… 
[EVTI regula] [6.a panta 5. punktu], ja ir 
izpildīti visi šā panta 2. punkta 
nosacījumi, EVTI veic vienu vai vairākus 
šādus pasākumus:
a) pieprasa, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas 
saistībā ar noteiktu finanšu instrumentu 
vai finanšu instrumentu kategoriju, sniedz 
informāciju kompetentajai iestādei vai 
publiski uzrāda sīkāku informāciju par
šādu pozīciju;
b) aizliedz vai ierobežo nosacījumus 
saistībā ar fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos īsās pozīcijas pārdošanā vai 
darījumā, kas rada finanšu instrumentu 
vai ir saistīts ar finanšu instrumentu, un 
šā darījuma ietekme vai viena no 
ietekmēm ir nodot finanšu priekšrocību 
fiziskai vai juridiskai personai, ja 
pazeminās cita finanšu instrumenta cena 
vai vērtība;
c) ierobežo fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežo 
tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju 
vērtību, kuros var iesaistīties fiziskas vai 
juridiskas personas un kuri attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām;
d) neļauj fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties darījumā, kas saistīts ar 
finanšu instrumentiem, vai ierobežo tādu 
darījumu vērtību ar finanšu 
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instrumentiem, kādos tā var iesaistīties;
pasākumu var piemērot noteiktos 
apstākļos vai uz to var attiekties attiecīgās 
kompetentās iestādes noteikti izņēmumi. 
Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos 
piemērotu tirgus uzturētāja darbībām vai 
primārā tirgus darbībām.
2. EVTI tikai pieņem lēmumu saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, ja īstenojas visi šie 
nosacījumi:
a) pasākumi, kas uzskaitīti 1. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā, novērš 
apdraudējumu finanšu tirgu pienācīgai 
darbībai un integritātei vai apdraudējumu 
Savienības finanšu sistēmai pilnībā vai 
daļēji, un situācijai ir pārrobežu ietekme;
b) kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes nav veikušas pasākumus draudu 
novēršanai vai veiktie pasākumi nav 
pietiekami risinājuši apdraudējuma 
problēmu.
3. Veicot šā panta 1. punktā minētos 
pasākumus, EVTI ņem vērā to, kādā mērā 
šie pasākumi:
a) ievērojami novērsīs apdraudējumu 
finanšu tirgu pienācīgai darbībai un 
integritātei vai Savienības finanšu 
sistēmai pilnībā vai daļēji, vai ievērojami 
uzlabos kompetento iestāžu spēju 
pārraudzīt šo apdraudējumu;
b) neradīs regulatoru noteiktas arbitrāžas 
risku;
c) graujoši neietekmēs finanšu tirgus 
efektivitāti, tostarp nemazinās likviditāti 
šajos tirgos vai neradīs nenoteiktību tirgus 
dalībniekiem, kas nebūtu proporcionāli 
pasākuma dotajam devumam.
Ja kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes veikušas pasākumu saskaņā ar 
16., 17. vai 18. pantu, EVTI var veikt 
ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pasākumu, nesagatavojot atzinumu, kā 
noteikts 23. pantā.
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4. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteikta pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EVTI 
vajadzības gadījumā apspriežas ar 
Eiropas Sistemātiskā riska komiteju un 
citām attiecīgajām iestādēm.
5. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteikta pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EVTI informē 
kompetentās iestādes par ieteikto 
pasākumu. Paziņojumā iekļauj sīkāku 
informāciju par ieteikto pasākumu, 
finanšu instrumentu kategoriju un 
darījumiem, uz ko tas attieksies, 
apliecinājumu, kas pamato iemeslus, un 
pasākumu plānoto spēkā stāšanās laiku.
6. Informācija jāsniedz ne vēlāk kā 
24 stundas pirms pasākuma plānotās 
stāšanās spēkā vai atjaunošanas. 
Izņēmuma gadījumos EVTI var sniegt 
informāciju mazāk nekā 24 stundas pirms 
plānotās pasākuma stāšanās spēkā, ja to 
nav bijis iespējams izdarīt 24 stundas 
iepriekš.
7. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē 
paziņojumu par jebkādu lēmumu noteikt 
vai atjaunot kādu šā panta 1. punktā 
minēto pasākumu. Paziņojumā vismaz 
precizē sīkāku informāciju par:
a) noteiktajiem pasākumiem, tostarp 
instrumentiem un darījumu kategorijām, 
kam tos piemēros, kā arī pasākumu 
ilgumu;
b) iemesliem, kādēļ EVTI uzskata, ka 
jānosaka pasākumi, tostarp 
apliecinājums, kas pamato šos iemeslus.
8. Pasākums stājas spēkā, kad tiek 
publicēts paziņojums, vai paziņojumā 
norādītā laikā, kas ir pēc publicēšanas, un 
to piemēro tikai attiecībā uz darījumu, 
kurā iesaistās pēc pasākuma stāšanās 
spēkā.
9. EVTI pārskata 1. punktā minētos 
pasākumus ar pienācīgu regularitāti un 
vismaz reizi trijos mēnešos. Ja pasākums 



PE456.805v02-00 90/104 AM\854948LV.doc

LV

nav atjaunots pēc tam, kad pagājis triju 
mēnešu laikposms, tas automātiski zaudē 
spēku. Pasākumu atjaunošanai piemēro 
šā panta 2.–8. punktu.
10. Šajā pantā minētais EVTI pieņemtais 
pasākums dominē pār jebkuru citu 
pasākumu, ko kompetentā iestāde veikusi 
saskaņā ar I iedaļu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, jo tiek pārsniegtas COM(2009)0503 noteiktās EVTI pilnvaras. EVTI loma 
būtu jāierobežo, nosakot, ka tā veic vienīgi koordināciju saskaņā ar 23. pantu. Nav pareizi, ka 
EVTI ir iespējas nepastarpināti iejaukties un noteikt pienākumus fiziskām vai juridiskām 
personām. Tādējādi EVTI iegūtu nozīmīgu diskrecionāru varu, ko tā varētu plaši izmantot 
ārkārtīgi jutīgā politikas jomā, un to savukārt nepieļauj Līgums.

Grozījums Nr. 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasa, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar noteiktu finanšu instrumentu vai 
finanšu instrumentu kategoriju, sniedz 
informāciju kompetentajai iestādei vai 
publiski uzrāda sīkāku informāciju par 
šādu pozīciju;

a) pieprasa, lai fiziskas vai juridiskas 
personas, kam ir neto īsās pozīcijas saistībā 
ar akcijām, ar kurām ļauts veikt 
darījumus tirdzniecības vietā, sniedz 
informāciju kompetentajai iestādei vai 
publiski uzrāda sīkāku informāciju par 
šādu pozīciju, kas pārsniedz 7. panta 
2. punktā noteikto slieksni;

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi EVTI piešķirt plašas pilnvaras pieprasīt publiski uzrādīt vai ierobežot 
tirdzniecību ar sīkāk neprecizētiem finanšu instrumentiem, ja nav pierādījumu, ka šādu 
instrumentu īsās pozīcijas pārdošana ir veicinājusi finanšu nestabilitāti. Prasība par publisku 
uzrādīšanu ex post, proti, zemāku sliekšņu gadījumos, kad darījumu veikšanas brīdī šādus 
gadījumus nevarēja paredzēt, rada ne tikai nenoteiktību, bet arī negatīvu ietekmi, kas saistīta 
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ar publisku uzrādīšanu, t. i., cenu strauju pieaugumu utt.

Grozījums Nr. 493
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ierobežo fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežo 
tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju 
vērtību, kuros var iesaistīties fiziskas vai 
juridiskas personas un kuri attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 494
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ierobežo fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas attiecas uz 
dalībvalsts vai ES saistībām, vai ierobežo 
tādu kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu nesegtu pozīciju vērtību, kuros var 
iesaistīties fiziskas vai juridiskas personas 
un kuri attiecas uz dalībvalsts vai ES
saistībām;

c) ierobežo fizisku vai juridisku personu 
iesaistīšanos kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas darījumos, kas attiecas uz 
dalībvalsts, Savienības vai Savienībā 
reģistrētas vai dibinātas sistēmiski 
nozīmīgas institūcijas saistībām, vai 
ierobežo tādu kredītsaistību nepildīšanas 
mijmaiņas līgumu nesegtu pozīciju vērtību, 
kuros var iesaistīties fiziskas vai juridiskas 
personas un kuri attiecas uz dalībvalsts, 
Savienības vai Savienībā reģistrētas vai 
dibinātas sistēmiski nozīmīgas institūcijas
saistībām;
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Or. de

Grozījums Nr. 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neļauj fiziskai vai juridiskai personai 
iesaistīties darījumā, kas saistīts ar 
finanšu instrumentiem, vai ierobežo tādu 
darījumu vērtību ar finanšu 
instrumentiem, kādos tā var iesaistīties;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka šā punkta pirmās daļas d) apakšpunkts ir paredzēts, lai iekļautu kredītsaistību 
neveikšanas mijmaiņas līgumus, tomēr teksta redakcija ir nepieņemama.

Grozījums Nr. 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pasākumu var piemērot noteiktos apstākļos 
vai uz to var attiekties attiecīgās
kompetentās iestādes noteikti izņēmumi. 
Izņēmumus īpaši var precizēt, lai tos 
piemērotu tirgus uzturētāja darbībām vai 
primārā tirgus darbībām.

pasākumu var piemērot noteiktos apstākļos 
vai uz to var attiekties kompetento iestāžu 
noteikti izņēmumi. Izņēmumus īpaši var 
precizēt, lai tos piemērotu tirgus uzturētāja 
darbībām vai primārā tirgus darbībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, jo ir jāparedz izņēmumi tirgus uzturētājiem un primārajiem tirgotājiem. 
Teksta redakcijā izdarītas izmaiņas, jo dalībvalstu kompetentās iestādes būs tās, kas noteiks, 
ko attiecīgajā dalībvalstī var kvalificēt kā tirgus uzturētāju.
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Grozījums Nr. 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
24. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteikta pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EVTI vajadzības 
gadījumā apspriežas ar Eiropas 
Sistemātiskā riska komiteju un citām 
attiecīgajām iestādēm.

4. Pirms lēmuma par šā panta 1. punktā 
noteiktā pasākuma noteikšanu vai 
atjaunošanu pieņemšanas EUI (EVTI) 
apspriežas ar Eiropas Sistemātiskā riska 
komiteju un vajadzības gadījumā ar citām 
attiecīgajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tā kā EVTI lēmums ieviest pasākumu, kas vērsts pret īsās pozīcijas pārdošanu, ietekmē 
finanšu stabilitāti, varētu būt lietderīgi vienmēr lūgt ESRK sniegt atzinumu.

Grozījums Nr. 498
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Negatīvu notikumu vai tendenču 

turpmāka precizēšana
Izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
36. pantu un atbilstoši 37. un 38. panta 
nosacījumiem, Komisija pieņem 
pasākumus, lai precizētu kritērijus un 
faktorus, kuri jāņem vērā kompetentajām 
iestādēm un EVTI, nosakot, kad rodas 
16., 17., 18. un 23. pantā minētie negatīvie 
notikumi vai tendences un 24. panta 
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2. punkta a) apakšpunktā minētie 
apdraudējumi.

Or. en

Pamatojums

Nav ne iespējams, ne lietderīgi iepriekš paredzēt visus kritērijus un faktorus, uz kuriem 
pamatojoties kompetentā iestāde varētu secināt, ka ir notikuši kādi negatīvi notikumi vai 
tendences. Ārkārtas gadījuma būtība ir tāda, ka to var izraisīt neparedzēti apstākļi, tāpēc, 
iestrādājot 2. līmeņa tiesību aktos ierosināto noteikumu, tiks ierobežota dalībvalstu spēja 
ārkārtas gadījumā atbilstoši rīkoties.

Grozījums Nr. 499
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 
EVTI var veikt aptauju par konkrētu 
jautājumu vai praksi saistībā ar īsās 
pozīcijas pārdošanu vai kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumu 
izmantošanu, lai izvērtētu, vai jautājums 
vai prakse potenciāli apdraud finanšu 
stabilitāti vai uzticēšanos tirgum ES.

Pēc vienas vai vairāku kompetento iestāžu,
Eiropas Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas EUI (EVTI) var veikt aptauju 
par konkrētu jautājumu vai praksi saistībā 
ar īsās pozīcijas pārdošanu vai 
kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas 
līgumu izmantošanu, lai izvērtētu, vai 
jautājums vai prakse potenciāli apdraud 
finanšu sistēmas stabilitāti Savienībā, un 
lai izstrādātu atbilstošus ieteikumus, kā 
būtu jārīkojas attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Pilnvarām jābūt tādām, kas atbilst EVTI regulas 22. panta 4. punktam: „Pēc vienas vai 
vairāku kompetento iestāžu, Padomes, Eiropas Parlamenta vai Komisijas lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas Iestāde var veikt izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu finanšu iestādes tipu vai 
produktu tipu, vai rīcības tipu, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu sistēmas stabilitātei, 
un izstrādāt pienācīgus ieteikumus attiecīgo kompetento iestāžu darbībai.”



AM\854948LV.doc 95/104 PE456.805v02-00

LV

Grozījums Nr. 500
Syed Kamall

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI publicē pārskatu, izklāstot 
konstatētos faktus un ieteikumus saistībā ar 
jautājumu vai praksi.

EUI (EVTI) trīs mēnešu laikā no dienas, 
kad tika sākta aptauja, publicē pārskatu, 
izklāstot konstatētos faktus un ieteikumus 
saistībā ar jautājumu vai praksi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai EVTI būtu atbildīga un lai pārskats tiktu publicēts savlaicīgi.

Grozījums Nr. 501
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums saglabāt dienesta noslēpumu 
attiecas uz visām fiziskām vai juridiskām 
personām, kas strādā vai ir strādājušas 
kompetentajās iestādēs vai citās iestādēs, 
vai fiziskām vai juridiskām personās, 
kurām kompetentā iestāde deleģējusi 
uzdevumus, tostarp revidentiem un 
ekspertiem, ar kuriem kompetentā iestāde 
slēgusi līgumus. Informāciju, uz kuru 
attiecas dienesta noslēpums, nevar izpaust 
citām fiziskām vai juridiskām personām 
vai iestādēm, izņemot gadījumus, kad 
informācijas izpaušana nepieciešama 
tiesvedībai.

1. Pienākums saglabāt dienesta noslēpumu 
attiecas uz visām fiziskām vai juridiskām 
personām, kas strādā vai ir strādājušas 
kompetentajās iestādēs vai citās iestādēs, 
vai fiziskām vai juridiskām personās, 
kurām kompetentā iestāde deleģējusi 
uzdevumus, tostarp revidentiem un 
ekspertiem, ar kuriem kompetentā iestāde 
slēgusi līgumus. Konfidenciālu
informāciju, uz kuru attiecas dienesta 
noslēpums, nevar izpaust citām fiziskām 
vai juridiskām personām vai iestādēm, 
izņemot gadījumus, kad informācijas 
izpaušana nepieciešama tiesvedībai.

Or. en
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Pamatojums

Labāk būtu vispirms precizēt, ka informācija ir konfidenciāla, bet pēc tam to, ka uz šo 
informāciju attiecas dienesta noslēpums. Šķiet, ka būtu pārmērīgi noteikt, ka visa informācija 
automātiski tiek uzskatīta par konfidenciālu, jo noteikta informācija, ar ko apmainās 
kompetentās iestādes, nepavisam nav konfidenciāla.

Grozījums Nr. 502
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visa informācija, ar kādu kompetentās 
iestādes apmainās saskaņā ar šo regulu, 
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, 
izņemot gadījumus, kad kompetentā 
iestāde informācijas paziņošanas laikā 
paziņo, ka informāciju drīkst izpaust, vai 
kad šāda izpaušana nepieciešama 
tiesvedībai.

2. Visa informācija, ar ko kompetentās 
iestādes apmainās saskaņā ar šo regulu un 
kas skar uzņēmumu vai to darbības 
apstākļus vai citus ar ekonomiku saistītus 
vai personiskus jautājumus, uzskatāma 
par konfidenciālu informāciju uz 
laikposmu, kas nav ilgāks par 20 gadiem, 
un uz to attiecas dienesta noslēpums, 
izņemot gadījumus, kad kompetentā 
iestāde informācijas paziņošanas laikā 
paziņo, ka informāciju drīkst izpaust.

Or. en

Pamatojums

Labāk būtu vispirms precizēt, ka informācija ir konfidenciāla, bet pēc tam to, ka uz šo 
informāciju attiecas dienesta noslēpums. Šķiet, ka būtu pārmērīgi noteikt, ka visa informācija 
automātiski tiek uzskatīta par konfidenciālu, jo noteikta informācija, ar ko apmainās 
kompetentās iestādes, nepavisam nav konfidenciāla.

Grozījums Nr. 503
Syed Kamall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde informē EVTI par Kompetentā iestāde informē EUI (EVTI)
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ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pieprasījumu. Ja pārbaudei ir pārrobežu 
ietekme, EVTI koordinē šo pārbaudi.

par ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pieprasījumu.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ EVTI būtu nepieciešams veikt koordināciju pārrobežu izmeklēšanas vai 
pārbaudes gadījumā. Šajā jomā regulatoru sadarbība jau ir labi izveidota. Vienīgais 
gadījums, kad EVTI vajadzētu iesaistīties, būtu tad, ja regulators nesadarbojas, tādējādi 
pārkāpjot šo regulu.

Grozījums Nr. 504
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde informē EVTI par 
ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pieprasījumu. Ja pārbaudei ir pārrobežu 
ietekme, EVTI koordinē šo pārbaudi.

Kompetentā iestāde informē EUI (EVTI)
par ikvienu šā panta 1. punktā minēto 
pieprasījumu. Ja pārbaudei ir pārrobežu 
ietekme, EUI (EVTI) pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma koordinē šo 
pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams, lai EVTI koordinētu izmeklēšanu, ja kompetentās iestādes pašas ar tiek 
galā ar šo pienākumu.

Grozījums Nr. 505
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa



PE456.805v02-00 98/104 AM\854948LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes slēdz sadarbības 
nolīgumus ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm par informācijas apmaiņu ar trešo 
valstu kompetentajām iestādēm, saistību 
izpildi trešās valstīs saistībā ar šo regulu un 
līdzīgiem pasākumiem, ko veic šo valstu 
kompetentās iestādes papildus 
pasākumiem, kuri veikti saskaņā ar 
V nodaļu.

Kompetentās iestādes visiem spēkiem 
cenšas noslēgt sadarbības nolīgumus ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm par 
informācijas apmaiņu ar trešo valstu 
kompetentajām iestādēm, saistību izpildi 
trešās valstīs saistībā ar šo regulu un 
līdzīgiem pasākumiem, ko veic šo valstu 
kompetentās iestādes papildus 
pasākumiem, kuri veikti saskaņā ar 
V nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu teksts tiek uzlabots, jo citādi kompetentajām iestādēm tiek noteikts juridisks 
pienākums noslēgt sadarbības nolīgumus, turklāt neprecizējot sekas gadījumā, ja tas netiek 
izdarīts. Tāpat būtu jāprecizē, ka sadarbības nolīgumi arī var neradīt konkrētus dalībvalstu 
pienākumus — piemēram, veikt abpusējus pasākumus —, jo tas varētu būt pretrunā ar 
dalībvalsts konstitūciju un šo regulu.

Grozījums Nr. 506
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EVTI koordinē starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm un trešo valstu 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
noslēgto sadarbības nolīgumu attīstību. 
Tādēļ EVTI sagatavo nolīguma 
paraugforma, ko kompetentās iestādes var 
izmantot.

EUI (EVTI) koordinē dalībvalstu 
kompetento iestāžu un trešo valstu 
attiecīgo kompetento iestāžu sadarbības 
vienošanos attīstību. Tādēļ EUI (EVTI)
sagatavo nolīguma paraugformu, ko 
kompetentās iestādes var izmantot.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu teksts tiek uzlabots, jo citādi kompetentajām iestādēm tiek noteikts juridisks 
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pienākums noslēgt sadarbības nolīgumus, turklāt neprecizējot sekas gadījumā, ja tas netiek 
izdarīts. Tāpat būtu jāprecizē, ka sadarbības nolīgumi arī var neradīt konkrētus dalībvalstu 
pienākumus — piemēram, veikt abpusējus pasākumus —, jo tas varētu būt pretrunā ar 
dalībvalsts konstitūciju un šo regulu.

Grozījums Nr. 507
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes slēdz sadarbības 
nolīgumus par informācijas apmaiņu ar 
trešo valstu kompetentajām iestādēm tikai 
tad, ja uz sniegto informāciju attiecas 
dienesta noslēpuma garantijas, kuras ir 
vismaz līdzvērtīgas 29. pantā minētajām 
garantijām. Šādas informācijas apmaiņa 
paredzēta kompetento iestāžu uzdevumu 
veikšanai.

3. Kompetentās iestādes neslēdz tādus 
sadarbības nolīgumus ar trešām valstīm, 
kuru rezultātā dalībvalstīm rodas vēl 
kādas citas saistības, izņemot tās, kas 
attiecas uz informācijas sniegšanu. 
Nolīgumi par sadarbību informācijas
apmaiņas jomā jāslēdz tikai tad, ja uz 
sniegto informāciju attiecas dienesta 
noslēpuma garantijas, kuras ir vismaz 
līdzvērtīgas 29. pantā minētajām 
garantijām. Šādas informācijas apmaiņa 
paredzēta kompetento iestāžu uzdevumu 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu teksts tiek uzlabots, jo citādi kompetentajām iestādēm tiek noteikts juridisks 
pienākums noslēgt sadarbības nolīgumus, turklāt neprecizējot sekas gadījumā, ja tas netiek 
izdarīts. Tāpat būtu jāprecizē, ka sadarbības nolīgumi arī var neradīt konkrētus dalībvalstu 
pienākumus — piemēram, veikt abpusējus pasākumus —, jo tas varētu būt pretrunā ar 
dalībvalsts konstitūciju un šo regulu.

Grozījums Nr. 508
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentā iestāde var nodot 
trešai valstij datus un datu analīzi, ja ir 
izpildīti Direktīvas 95/46/EK 25. vai 
26. panta nosacījumi un tikai katrā 
konkrētajā gadījumā. Dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka datu 
nodošana nepieciešama šīs regulas nolūkā. 
Trešā valsts nedrīkst nodot datus citai 
trešai valstij, ja tai nav dalībvalsts 
kompetentās iestādes nepārprotamas 
rakstiskas atļaujas.

Dalībvalsts kompetentā iestāde var nodot 
trešai valstij datus un datu analīzi, ja ir 
izpildīti Direktīvas 95/46/EK 25. vai 
26. panta nosacījumi un tikai katrā 
konkrētajā gadījumā. Dalībvalsts 
kompetentā iestāde pārliecinās, ka datu 
nodošana nepieciešama šīs regulas nolūkā. 
Datu nodošanu veic tikai tad, ja trešā 
valsts garantē, ka dati netiks nodoti citai 
trešai valstij, ja tai nav dalībvalsts 
kompetentās iestādes nepārprotamas 
rakstiskas atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir uzlabota teksta redakcija, jo šķiet nepiemēroti šajā regulā ietvert noteikumus, 
kas trešai valstij uzliek saistības.

Grozījums Nr. 509
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentajai iestādei 
informācija, ko tā saņēmusi no citas 
dalībvalsts kompetentās iestādes, jāuzrāda 
trešās valsts kompetentajai iestādei tikai 
tad, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei ir nepārprotama tās kompetentās 
iestādes piekrišana, kura nosūtījusi 
informāciju, un, ja iespējams, informāciju 
uzrāda tikai tiem mērķiem, kādiem 
kompetentā iestāde devusi piekrišanu.

Dalībvalsts kompetentajai iestādei 
informācija, kas ir konfidenciāla saskaņā 
ar 29. pantu un ko tā saņēmusi no citas 
dalībvalsts kompetentās iestādes, jāuzrāda 
trešās valsts kompetentajai iestādei tikai 
tad, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei ir nepārprotama tās kompetentās 
iestādes piekrišana, kura nosūtījusi 
informāciju, un, ja iespējams, informāciju 
uzrāda tikai tiem mērķiem, kādiem 
kompetentā iestāde devusi piekrišanu.

Or. en
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Pamatojums

Labāk būtu vispirms precizēt, ka informācija ir konfidenciāla (skatīt ierosināto 29. panta 
grozījumu), bet pēc tam to, ka uz šo informāciju attiecas dienesta noslēpums.

Grozījums Nr. 510
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
administratīviem pasākumiem, sankcijām 
un naudas sodiem, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanas gadījumos, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Izstrādātajiem pasākumiem, 
sankcijām un soda naudām jābūt 
efektīviem, samērīgiem un pārliecinošiem.

Pamatojoties uz pamatnostādnēm, ko 
pieņēmusi EUI (EVTI), un, ņemot vērā 
Komisijas paziņojumu par pastiprinātu 
sankciju režīmu finanšu pakalpojumu 
nozarē, dalībvalstis nosaka noteikumus par 
administratīviem pasākumiem, sankcijām 
un naudas sodiem, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanas gadījumos, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajiem pasākumiem, 
sankcijām un soda naudām jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par 
administratīviem pasākumiem, sankcijām 
un naudas sodiem, ko piemēro šīs regulas 
noteikumu pārkāpšanas gadījumos, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Izstrādātajiem pasākumiem, 
sankcijām un soda naudām jābūt 
efektīviem, samērīgiem un pārliecinošiem.

Dalībvalstis, ievērojot to tiesību aktos 
noteiktos pamatprincipus, izstrādā 
noteikumus par administratīviem 
pasākumiem, sankcijām un naudas sodiem, 
ko piemēro šīs regulas noteikumu 
pārkāpšanas gadījumos, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu. Paredzētajiem pasākumiem, 
sankcijām un soda naudām jābūt 
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efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē šā panta redakcija, lai nepieļautu to interpretēt tādā veidā, kas varētu ierobežot 
dalībvalstu konstitūcijās noteiktos pamatprincipus.

Grozījums Nr. 512
Robert Goebbels

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par šiem noteikumiem dalībvalstis informē 
Komisiju vēlākais līdz [2012. gada 
1. jūlijam], un tās nekavējoties informē 
Komisiju par turpmākiem grozījumiem, 
kas šos noteikumus ietekmē.

Par šiem noteikumiem dalībvalstis informē 
EUI (EVTI) un Komisiju līdz [2012. gada 
1. jūlijam], un tās nekavējoties informē 
Komisiju par turpmākiem grozījumiem, 
kas šos noteikumus ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. jūnijam, ņemot vērā 
diskusijas ar kompetentajām iestādēm un 
EVTI, Komisija sniedz ziņojumu Padomei 
un Eiropas Parlamentam par:

Līdz 2013. gada 30. jūnijam, ņemot vērā 
diskusijas ar kompetentajām iestādēm un 
EUI (EVTI), Komisija sniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par:

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 7. pantā ietvertajiem noteikumiem par publisku uzrādīšanu varētu būt liela 
ietekme uz finanšu tirgus darbību, un tie noteikti ir jāpārskata iespējami drīz, lai novērtētu to 
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piemērotību.

Grozījums Nr. 514
Markus Ferber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulas 5., 7. un 8. pantā minētās 
pārskatu sniegšanas un publiskās 
informēšanas sliekšņu piemērotību;

a) regulas 5. un 8. pantā minētās pārskatu 
sniegšanas un informēšanas sliekšņu 
piemērotību;

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 7. pantā ietvertajiem noteikumiem par publisku uzrādīšanu varētu būt liela 
ietekme uz finanšu tirgus darbību, un tie noteikti ir jāpārskata iespējami drīz, lai novērtētu to 
piemērotību.

Grozījums Nr. 515
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 7. pantā noteiktās publiskās 
uzrādīšanas prasības, informācijas 
sniegšanas prasības, kā arī uzrādīšanas 
sliekšņu piemērotību, jo īpaši ņemot vērā 
finanšu tirgu likviditāti un svārstīgumu;

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas 7. pantā ietvertajiem noteikumiem par publisku uzrādīšanu varētu būt liela 
ietekme uz finanšu tirgus darbību, un tie noteikti ir jāpārskata iespējami drīz, lai novērtētu to 
piemērotību.
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Grozījums Nr. 516
Robert Goebbels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija, ņemot vērā EUI (EVTI) 
atzinumu, izstrādā saskaņotus 
noteikumus par administratīviem 
pasākumiem, soda naudām un ar soda 
naudām nesaistītām sankcijām, kas 
piemērojamas šīs regulas noteikumu 
pārkāpuma gadījumā.

Or. en


