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Grozījums Nr. 1211
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
68. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija saskaņā ar 34. pantu ar 
deleģētiem aktiem drīkst pieņemt
pasākumus, precizējot, kas ir pamatoti 
komerciāli nosacījumi, lai informācija tiktu 
nosūtīta atbilstīgi šā panta 1. punktam.

5. Komisija saskaņā ar 94. pantu ar 
deleģētiem aktiem pieņem pasākumus, 
precizējot, kas ir pamatoti komerciāli 
nosacījumi, lai informācija tiktu nosūtīta 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 1212
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
68. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija saskaņā ar 34. pantu ar 
deleģētiem aktiem drīkst pieņemt
pasākumus, precizējot, kas ir pamatoti 
komerciāli nosacījumi, lai informācija tiktu 
nosūtīta atbilstīgi šā panta 1. punktam.

5. Komisija saskaņā ar 94. pantu ar 
deleģētiem aktiem pieņem pasākumus, 
precizējot, kas ir pamatoti komerciāli 
nosacījumi, lai informācija tiktu nosūtīta 
atbilstīgi šā panta 1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Pieprasa Komisijas rīcību, citādi pantā noteiktās prasības nebūs iespējams īstenot.

Grozījums Nr. 1213
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai efektīvi veiktu savus pienākumus 
saistībā ar atvasinātu preču instrumentu 
tirgiem un saskaņotu uzraudzības 
darbības starp tām valstu kompetentajām 
iestādēm, kuru pārziņā ir šie tirgi, EVTI 
izveido īpašu atvasinātu preču 
instrumentu nodaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz emisiju kvotām dalībvalstis 
pieprasa, lai kompetentās iestādes 
sadarbotos un apmainītos ar informāciju 
ar tām kompetentajām iestādēm, kas šīs 
direktīvas nolūkā izraudzītas saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 1215
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasīt informāciju no jebkuras 
personas un vajadzības gadījumā izsaukt 
un nopratināt personu, lai gūtu informāciju;

b) pieprasīt informācijas sniegšanu no 
jebkuras personas un vajadzības gadījumā 
izsaukt un nopratināt personu, lai gūtu 
informāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 1216
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veikt kontrolpirkumus;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) priekšlikumu.

Grozījums Nr. 1217
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ja ir pamatotas 
aizdomas, ka šādi ieraksti, kuri saistīti ar 
pārbaudes tematu, var būt piemēroti, lai 
pierādītu, ka ieguldījumu sabiedrība 
pārkāpusi tās pienākumus, kas noteikti 
šajā direktīvā; tomēr šie ieraksti 
neattiecas uz ar tiem saistītās saziņas 
saturu;

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā;

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ir būtiskas kompetentajām iestādēm, īstenojot to uzdevumus saskaņā ar 
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Finanšu instrumentu tirgu direktīvu.

Grozījums Nr. 1218
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ja ir pamatotas 
aizdomas, ka šādi ieraksti, kuri saistīti ar 
pārbaudes tematu, var būt piemēroti, lai 
pierādītu, ka ieguldījumu sabiedrība 
pārkāpusi tās pienākumus, kas noteikti 
šajā direktīvā; tomēr šie ieraksti 
neattiecas uz ar tiem saistītās saziņas 
saturu;

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, tostarp ar tiem saistītās 
saziņas saturu;

Or. en

Pamatojums

Daudzos tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos telefonsarunu ieraksti ir bijis svarīgs 
līdzeklis vainīgo notiesāšanā. Nepietiek tikai ar to, ka ir zināms fakts par notikušu 
telefonsarunu, jo tieši saturs atklāj pierādījumus par ļaunprātīgu rīcību.

Grozījums Nr. 1219
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ja ir pamatotas 
aizdomas, ka šādi ieraksti, kuri saistīti ar 
pārbaudes tematu, var būt piemēroti, lai 
pierādītu, ka ieguldījumu sabiedrība 
pārkāpusi tās pienākumus, kas noteikti 
šajā direktīvā; tomēr šie ieraksti 

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā;
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neattiecas uz ar tiem saistītās saziņas 
saturu;

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzskata, ka pienākums veikt telefonsarunu ierakstus, attiecas uz ieguldītāju aizsardzību 
un jānodrošina ieguldījumu sabiedrību efektīva uzraudzība tāpat kā attiecībā uz ierakstu 
glabāšanas vispārējo prasību.

Grozījums Nr. 1220
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus, kas ir ieguldījumu 
sabiedrību rīcībā, ja ir pamatotas aizdomas, 
ka šādi ieraksti, kuri saistīti ar pārbaudes 
tematu, var būt piemēroti, lai pierādītu, ka 
ieguldījumu sabiedrība pārkāpusi tās 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā; 
tomēr šie ieraksti neattiecas uz ar tiem 
saistītās saziņas saturu;

d) pieprasīt telefonsarunu ierakstus un datu 
plūsmas ierakstus vai līdzvērtīgus 
ierakstus, kas minēti 16. panta 7. punktā 
un ir ieguldījumu sabiedrību rīcībā, ja ir 
pamatotas aizdomas, ka šādi ieraksti, kuri 
saistīti ar pārbaudes tematu, var būt 
piemēroti, lai pierādītu, ka ieguldījumu 
sabiedrība pārkāpusi tās pienākumus, kas 
noteikti šajā direktīvā;

Or. en

Grozījums Nr. 1221
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai 
sekvestrāciju;

Or. en
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Pamatojums

Pilnvaras pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai sekvestrāciju ir tālejošas un jāsaglabā šajā 
pantā. Ir lietderīgi noteikt, ka kompetentās iestādes var šīs pilnvaras īstenot saskaņā ar 
1. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 1222
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pieprasīt no jebkuras personas 
informāciju, tostarp visus attiecīgos 
dokumentus, par pozīcijas vai riska, kas 
rodas saistībā ar atvasināto instrumentu, 
apmēru un mērķi un par visiem aktīviem 
vai pasīviem attiecīgajā tirgū.

i) pieprasīt no jebkuras personas 
informāciju, tostarp visus attiecīgos 
dokumentus, par pozīcijas vai riska, kas 
rodas saistībā ar atvasināto preču 
instrumentu, apmēru un mērķi un par 
visiem aktīviem vai pasīviem attiecīgajā 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras, kas minētas i) apakšpunktā, ir jāattiecina uz atvasināto preču instrumentu 
pozīcijām (skatīt 84. apsvērumu par atvasināto preču instrumentu līgumiem un salīdzināt ar 
85. apsvērumu un 72. panta 1. punkta g) apakšpunktu).

Grozījums Nr. 1223
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pieprasīt no jebkuras personas 
informāciju, tostarp visus attiecīgos 
dokumentus, par pozīcijas vai riska, kas 
rodas saistībā ar atvasināto instrumentu, 
apmēru un mērķi un par visiem aktīviem 

i) pieprasīt no jebkuras personas 
informācijas sniegšanu, tostarp visus 
attiecīgos dokumentus, par pozīcijas vai 
riska, kas rodas saistībā ar atvasināto preču 
instrumentu, apmēru un mērķi un par 
visiem aktīviem vai pasīviem attiecīgajā 
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vai pasīviem attiecīgajā tirgū. tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 1224
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentajām iestādēm piešķir visus 
uzraudzības tiesību aizsardzības līdzekļus, 
kas nepieciešami to funkciju veikšanai. 
Atbilstoši valsts tiesību aktos noteiktajiem 
ierobežojumiem tās izmanto šādus tiesību 
aizsardzības līdzekļus:

Kompetentajām iestādēm piešķir visus 
uzraudzības tiesību aizsardzības līdzekļus, 
kas nepieciešami to funkciju veikšanai. 
Tiesību aizsardzības līdzekļus izmanto 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tie 
ietver vismaz šādas tiesības:

Or. en

Pamatojums

72. pantā ir tikai viens punkts. Otrais teikums un a)–h) apakšpunkts ir neatbilstīgi, ja tos lasa 
kopā („…izmanto šādus tiesību aizsardzības līdzekļus… pieprasa pārtraukt…”). Tāpēc teksts 
ir jāpārstrādā.

Grozījums Nr. 1225
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasa aktīvu iesaldēšanu un/vai 
sekvestrāciju;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pilnvaras pieprasīt aktīvu iesaldēšanu un/vai sekvestrāciju ir tālejošas un jāsaglabā 
71. pantā.

Grozījums Nr. 1226
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasa aktīvu iesaldēšanu un/vai 
sekvestrāciju;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 1227
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ierobežo jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju piekļūt atvasinātam preču 
instrumentam, tostarp izveidojot 
nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecīgām pozīcijām vai šādu atvasinātu 
finanšu instrumentu skaitam, kam katra 
konkrētā personu kategorija var piekļūt 
konkrētā laika posmā, kad jānodrošina 
ietekmēto tirgu integritāte un pienācīga 
darbība;

g) pārvalda jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju piekļūt atvasinātam preču 
instrumentam, kad attiecīgi jānodrošina 
ietekmēto tirgu integritāte un pienācīga 
darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 1228
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
72. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ierobežo jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju piekļūt atvasinātam preču 
instrumentam, tostarp izveidojot 
nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecīgām pozīcijām vai šādu atvasinātu 
finanšu instrumentu skaitam, kam katra 
konkrētā personu kategorija var piekļūt 
konkrētā laika posmā, kad jānodrošina 
ietekmēto tirgu integritāte un pienācīga 
darbība;

g) ierobežo jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju piekļūt atvasinātam preču 
instrumentam, tostarp izveidojot 
nediskriminējošus ierobežojumus 
attiecīgām pozīcijām, kad jānodrošina 
ietekmēto tirgu integritāte un pienācīga 
darbība;

Or. en

Pamatojums

Ierobežojumu nevajadzētu attiecināt uz līgumu skaitu, kurus persona var noslēgt. Ja 
ierobežojumu piemēro atvasinātiem preču instrumentiem, tas jāattiecina uz atvērtajām 
pozīcijām (gan 59. pantā, gan 72. panta 1. punkta g) apakšpunktā).

Grozījums Nr. 1229
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pienākumi attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, 
pārkāpuma gadījumā administratīvos sodus 
un pasākumus var piemērot ieguldījumu 
sabiedrību un tirgus dalībnieku vadības 
struktūras locekļiem un jebkurai citai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par 
pārkāpumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pienākumi attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, 
pārkāpuma gadījumā administratīvos sodus 
un pasākumus saskaņā ar valsts tiesību 
aktos paredzētajiem nosacījumiem var 
piemērot ieguldījumu sabiedrību un tirgus 
dalībnieku vadības struktūras locekļiem un 
jebkurai citai fiziskai vai juridiskai 
personai, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir atbildīga par pārkāpumu.
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Or. en

Pamatojums

Šajā pantā minētas ieguldījumu sabiedrības un tirgus dalībnieki. Saskaņā ar 1. panta 
3. punktu 69.–80. pantu piemēro arī kredītiestādēm. Precizēšanas nolūkā var būt lietderīgi 
kredītiestādes minēt arī 73. pantā.

Grozījums Nr. 1230
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pienākumi attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, 
pārkāpuma gadījumā administratīvos sodus 
un pasākumus var piemērot ieguldījumu 
sabiedrību un tirgus dalībnieku vadības 
struktūras locekļiem un jebkurai citai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par 
pārkāpumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
pienākumi attiecas uz ieguldījumu 
sabiedrībām un tirgus dalībniekiem, 
pārkāpuma gadījumā administratīvos sodus 
un pasākumus var piemērot ieguldījumu 
sabiedrību un tirgus dalībnieku vadības 
struktūras locekļiem un jebkurai citai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par 
pārkāpumu. Šādus sodus un pasākumus 
nepiemēro darbiniekiem, kuri ir mudināti 
vai spiesti konkrēti rīkoties saskaņā ar 
starptautiskajiem noteikumiem vai 
attiecīgās sabiedrības vai dalībnieka 
norādēm vai praksi.

Or. en

Pamatojums

Darbiniekam nevajadzētu noteikt individuālu atbildību par pārkāpumu, ja darbinieks ir 
vienkārši rīkojies saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem vai attiecīgās sabiedrības vai 
dalībnieka norādēm vai praksi.

Grozījums Nr. 1231
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemēroti Regulas (ES) Nr. …/… (FITR) 
noteikumu vai valstu noteikumu, kuri 
izveidoti, piemērojot šo direktīvu, 
pārkāpumu gadījumā, tostarp informāciju 
par pārkāpuma tipu un veidu un par to 
atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda 
informācijas izpaušana būtiski neapdraud 
finanšu tirgus. Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus saistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties var publicēt
informāciju par jebkuru sankciju vai 
pasākumu, kas piemēroti Regulas (ES) 
Nr. …/… (FITR) noteikumu vai valstu 
noteikumu, kuri izveidoti, piemērojot šo 
direktīvu, pārkāpumu gadījumā, tostarp 
informāciju par pārkāpuma tipu un veidu 
un par to atbildīgo personu identitāti, ja 
vien šāda informācijas izpaušana būtiski 
neapdraud finanšu tirgus. Ja publikācija 
varētu radīt neproporcionālus zaudējumus 
saistītajām personām, kompetentās iestādes 
publicē anonīmu informāciju par 
sankcijām.

Or. en

Pamatojums

Var apšaubīt, vai prasība „automātiski” publicēt informāciju par jebkuru sankciju ir saskaņā 
ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (skatīt Eiropas Datu aizsardzības uzrauga atzinumu, kas 
izdots 2012. gada 10. februārī).

Grozījums Nr. 1232
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
74. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemēroti Regulas (ES) Nr. …/… (FITR) 
noteikumu vai valstu noteikumu, kuri 
izveidoti, piemērojot šo direktīvu, 
pārkāpumu gadījumā, tostarp informāciju 
par pārkāpuma tipu un veidu un par to 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde nekavējoties publicē informāciju 
par jebkuru sankciju vai pasākumu, kas 
piemēroti Regulas (ES) Nr. …/… (FITR) 
noteikumu vai valstu noteikumu, kuri 
izveidoti, piemērojot šo direktīvu, 
pārkāpumu gadījumā, tostarp informāciju 
par pārkāpuma tipu un veidu un par to 
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atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda 
informācijas izpaušana būtiski neapdraud 
finanšu tirgus. Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus saistītajām 
personām, kompetentās iestādes publicē 
anonīmu informāciju par sankcijām.

atbildīgo personu identitāti, ja vien šāda 
informācijas izpaušana būtiski neapdraud 
finanšu tirgus. Ja publikācija varētu radīt 
neproporcionālus zaudējumus saistītajām 
fiziskajām personām, kompetentās iestādes 
publicē anonīmu informāciju par sankcijām 
pret šīm fiziskajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 1233
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro šādos gadījumos: 1. Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību 
akti, noteikumi vai administratīvās 
prasības paredz sankcijas šādos 
gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Panta ievaddaļa ir savāda un nepabeigta.

Grozījums Nr. 1234
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) daudzpusējā tirdzniecības sistēma vai 
regulētā tirdzniecības sistēma nenosaka 
noteikumus, procedūras un pasākumus vai 
neievēro norādījumus saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem piemēro 18., 19. 
un 20. pantu;

k) daudzpusējā tirdzniecības sistēma 
nenosaka noteikumus, procedūras un 
pasākumus vai neievēro norādījumus 
saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem 
piemēro 18., 19. un 20. pantu;
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Or. en

Grozījums Nr. 1235
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) ieguldījumu sabiedrība, izpildot 
rīkojumus, atkārtoti nerīkojas klientu 
interesēs un neizveido pasākumus saskaņā 
ar valsts noteikumiem, ar kuriem piemēro 
27. un 28. pantu;

n) ieguldījumu sabiedrība neizveido 
pasākumus saskaņā ar valsts noteikumiem, 
ar kuriem piemēro 27. un 28. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1236
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) ieguldījumu sabiedrība, izpildot 
rīkojumus, atkārtoti nerīkojas klientu 
interesēs un neizveido pasākumus saskaņā 
ar valsts noteikumiem, ar kuriem piemēro 
27. un 28. pantu;

n) ieguldījumu sabiedrība nespēj rīkoties
klientu interesēs, izveidojot pasākumus 
saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem 
piemēro 27. un 28. pantu;

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrībām ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai rīkotos klientu interesēs, bet 
rīkoties klientu interesēs konkrētā gadījumā nevajadzētu būt to pienākumam. Labāko rezultātu 
nevar nodrošināt ar vispārēju izpildes politiku, bet pirms katra darījuma vajadzētu veikt 
atsevišķus salīdzinājumus.

Grozījums Nr. 1237
Markus Ferber
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Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) regulēts tirgus vai tirgus organizētājs 
neizveido sistēmas, procedūras, pasākumus 
un noteikumus vai nedod piekļuvi datiem 
saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem 
īsteno 51. pantu;

r) regulēts tirgus vai tirgus organizētājs 
neizveido sistēmas, procedūras, pasākumus 
un noteikumus vai nedod piekļuvi datiem 
saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem 
īsteno 51. pantu, vai neīsteno darbību 
apjoma sistēmu, kas noteikta saskaņā ar 
51.a pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 1238
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – za apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

za) fiziska persona, kas darbojas tirgus 
dalībnieka vai ieguldījumu sabiedrības 
pārvaldes struktūrā un kurai nav nekādas 
informācijas par šajā punktā minētajiem 
pārkāpumiem, un kura izlemj par šādiem 
pārkāpumiem neziņot kompetentajai 
iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1239
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka administratīvās 
sankcijas un pasākumi, ko var piemērot 
1. punktā minētajos gadījumos, ietver 
vismaz sekojošo:

Dalībvalstis nodrošina, ka to tiesību aktos, 
noteikumos vai administratīvajās prasībās 
ir paredzētas administratīvās sankcijas un 
pasākumi, ko var piemērot 1. punktā 
minētajos gadījumos, ietverot vismaz 
sekojošo:

Or. en

Grozījums Nr. 1240
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisks paziņojums, kurā minēta fiziskā 
vai juridiskā persona un sniegts pārkāpuma 
raksturojums;

a) publisks paziņojums vai brīdinājums, 
kurā minēta fiziskā vai juridiskā persona 
un sniegts pārkāpuma raksturojums;

Or. en

Pamatojums

Publiskam paziņojumam jābūt tādai pašai nozīmei un piemērošanas jomai kā brīdinājumam.

Grozījums Nr. 1241
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) īslaicīgs aizliegums jebkuram 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
loceklim vai jebkurai citai atbildīgajai 
fiziskai personai veikt savas funkcijas 

d) īslaicīgs aizliegums jebkuram 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
loceklim vai jebkurai citai atbildīgajai 
fiziskai personai veikt savas vadības 
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ieguldījumu sabiedrībā; funkcijas ieguldījumu sabiedrībā;

Or. en

Pamatojums

Sankcijas piemērošanas joma ir pārāk plaša. Sankciju piemēro personām, kuras oficiāli 
ieceltas par valdes locekļiem vadības funkciju veikšanai ieguldījumu sabiedrībās. Nav
lietderīgi valdes locekļiem aizliegt veikt kādu funkciju ieguldījumu sabiedrībā. Aizliegums 
pārsniedz 9. panta mērķi un darbības jomu, jo tajā paredzētas prasības valdes locekļiem, 
nevis jebkurai personai, kura ieguldījumu sabiedrībās veic jebkādas funkcijas.

Grozījums Nr. 1242
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) īslaicīgs aizliegums jebkuram 
ieguldījumu sabiedrības vadības struktūras 
loceklim vai jebkurai citai atbildīgajai 
fiziskai personai veikt savas funkcijas 
ieguldījumu sabiedrībā;

d) īslaicīgs vai pastāvīgs aizliegums 
jebkuram ieguldījumu sabiedrības vadības 
struktūras loceklim vai jebkurai citai 
atbildīgajai fiziskai personai veikt savas 
funkcijas ieguldījumu sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja sabiedrība nodarbojas ar 
algoritmisko tirdzniecību — īslaicīgs vai 
pastāvīgs aizliegums piekļūt regulētiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām;
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Or. en

Grozījums Nr. 1244
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) juridiskas personas gadījumā 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
10 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā; ja juridiskā persona ir mātes 
uzņēmuma filiāle, attiecīgais gada kopējais 
apgrozījums ir visa mātes uzņēmuma gada 
kopējais apgrozījums atbilstoši
konsolidētajam pārskatam iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā;

e) juridiskas personas gadījumā 
administratīvas finansiālās sankcijas līdz 
20 % no juridiskās personas gada kopējā 
apgrozījuma iepriekšējā uzņēmējdarbības 
gadā; ja juridiskā persona ir mātes 
uzņēmuma filiāle, attiecīgais gada kopējais 
apgrozījums ir visa mātes uzņēmuma gada 
kopējais apgrozījums atbilstoši
konsolidētajam pārskatam iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 1245
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
vai nu 100 % no fiziskās personas 
kopējiem gada ienākumiem iepriekšējā 
saimnieciskās darbības gadā, vai 
EUR 5 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;
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Or. en

Grozījums Nr. 1246
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 5 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;

f) fiziskas personas gadījumā 
administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
EUR 1 000 000 vai valstīs, kurās euro nav 
oficiālā valūta, atbilstošā vērtība valsts 
valūtā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā;

Or. en

Pamatojums

EUR 5 000 000 ir summa, kas pārsniedz vairuma fizisko personu līdzekļus, arī to, kuri vada 
ieguldījumu sabiedrības. Rodas jautājums, vai ir iespējams tāds FITD pārkāpums, kas 
attaisnotu EUR 5 miljonu lielas sodanaudas noteikšanu fiziskai personai. Par daudziem 
smagākiem pārkāpumiem sauc arī pie kriminālatbildības. Tādos gadījumos dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai izvēlēties piemērot kriminālsodu administratīvo sankciju vietā.

Grozījums Nr. 1247
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) administratīvās finansiālās sankcijas līdz 
ekonomiskā ieguvuma, kas izriet no 
pārkāpuma, ja to var noteikt, dubultam 
apjomam.

g) neskarot e) un f) apakšpunkta 
noteikumus, administratīvās finansiālās 
sankcijas līdz ekonomiskā ieguvuma, kas 
izriet no pārkāpuma, ja to var noteikt, 
desmitkāršam apjomam.

Or. en
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Pamatojums

Ieguvuma dubults apmērs nav preventīvs, ja pārkāpumu pierādīt un sodīt par to ir grūti.

Grozījums Nr. 1248
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ekonomisko ieguvumu, kas izriet no 
pārkāpuma, var noteikt, dalībvalstis 
nodrošina, lai maksimālais līmenis nav 
zemāks par šā ieguvuma dubultu apjomu.

Ja ekonomisko ieguvumu, kas izriet no 
pārkāpuma, var noteikt, dalībvalstis 
nodrošina, lai maksimālais līmenis nav 
zemāks par šā ieguvuma desmitkāršu 
apjomu un par zaudējumiem, kas saistībā 
ar pārkāpumu radušies citiem tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Sankcijām jānodara liels kaitējums personai, kas pārkāpj direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr. 1249
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī panta nolūkā administratīvo pasākumu 
un sankciju, kā arī administratīvo 
finansiālo sankciju līmenis ir atbilstīgs 
valsts tiesību aktos paredzētajām 
prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Ir jābūt iespējai valsts tiesību aktos nošķirt sankciju veidus un līmeņus; līmeņu precizēšana 
nav jāatstāj kompetento iestāžu pārziņā. Samērīguma principu piemēro gan oficiālā, gan 
faktiskā līmenī. Sankcijām ir jābūt samērīgām ar pārkāpumu gan tiesību aktos, gan to 
piemērošanā.

Grozījums Nr. 1250
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā 
visus atbilstošos apstākļus, tostarp:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 
administratīvo sankciju vai pasākumu 
veidu un administratīvo finansiālo sankciju 
līmeni, kompetentās iestādes ņem vērā 
visus atbilstošos apstākļus, tostarp 
attiecīgi:

Or. en

Grozījums Nr. 1251
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus mehānismus, lai 
iedrošinātu ziņot tām par Regulas …/… 
(FITR) un valstu noteikumu, ar kuriem 
īsteno šo direktīvu, pārkāpumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes izveido efektīvus un uzticamus 
mehānismus, lai iedrošinātu ziņot tām par 
Regulas …/… (FITR) un valstu 
noteikumu, ar kuriem īsteno šo direktīvu, 
iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1252
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstošu to finanšu iestāžu darbinieku 
aizsardzību, kas ziņo par pārkāpumiem 
finanšu iestādē;

b) atbilstošu to finanšu iestāžu darbinieku 
aizsardzību, arī pilnīgu anonimitāti, kuri
ziņo par pārkāpumiem finanšu iestādē;

Or. en

Grozījums Nr. 1253
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstošu to finanšu iestāžu darbinieku 
aizsardzību, kas ziņo par pārkāpumiem 
finanšu iestādē;

b) atbilstošu to finanšu iestāžu darbinieku 
aizsardzību un iespēju palikt anonīmiem, 
kuri ziņo par pārkāpumiem finanšu iestādē;

Or. en

Grozījums Nr. 1254
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) skaidrus noteikumus, kas aizliedz 
iestādēm pieprasīt informāciju par tās 
personas identitāti, kura ziņojusi par 
pārkāpumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1255
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka prasību finanšu
iestādēm ieviest atbilstošas procedūras 
saviem darbiniekiem, lai iestādes iekšienē 
ziņotu par pārkāpumiem, izmantojot īpašu
kanālu.

2. Dalībvalstis nosaka prasību finanšu
iestādēm ieviest atbilstošas procedūras 
saviem darbiniekiem, lai iestādes iekšienē 
ziņotu par pārkāpumiem, izmantojot īpašu
kanālu. Šādas procedūras var noteikt, 
izmantojot koplīgumus vai citas 
vienošanās, ko paredz sociālie partneri. 
Piemēro tādu pašu aizsardzību, kāda 
noteikta 1. punkta 2. daļas b), c) un 
ca) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Jau pastāv labi izstrādātas procedūras, kurās ievēlētie arodbiedrību pārstāvji var rīkoties kā 
starpnieki iekšējā ziņošanā. Pilnīga aizsardzība ir jānodrošina arī darbiniekiem, kuri izmanto 
šādas procedūras.

Grozījums Nr. 1256
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darbiniekam ne ar kādiem 
konfidencialitātes noteikumiem nedrīkst 
aizliegt ziņot par finanšu iestādes iekšienē 
izdarītiem pārkāpumiem. Jebkuru 
informāciju, kas ļauj pierādīt finanšu 
iestādes iekšienē izdarītus pārkāpumus, 
vairs neuzskata par konfidenciālu, un tās 
atklāšana labā ticībā personām, kuras to 
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atklāj, neparedz nekādu atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 1257
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
78. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. EVTI izveido īstenošanas tehnisko 
standartu projektus attiecībā uz 
informācijas nosūtīšanas procedūrām un 
formātiem, kas minēti šajā pantā.

svītrots

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt šā 
punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas 
tehniskos standartus.
EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko 
standartu projektus Komisijai līdz [XX].

Or. en

Pamatojums

Procedūru un formātu izstrādei nav jābūt EVTI prioritātei.

Grozījums Nr. 1258
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis paredz, ka viena vai 
vairākas no šādām iestādēm, kā noteikts 
attiecīgajos valstu tiesību aktos, patērētāju 
interesēs un saskaņā ar valstu tiesību 

2. Dalībvalstis paredz, ka šādas iestādes, 
kā noteikts attiecīgajos valstu tiesību aktos, 
patērētāju interesēs un saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem arī var iesniegt prasību tiesā 
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aktiem arī var iesniegt prasību tiesā vai 
kompetentajās administratīvajās iestādēs, 
lai nodrošinātu, ka ir piemēroti Regulas 
(ES) Nr. …/… (FITD) un valstu noteikumi 
šīs direktīvas īstenošanai:

vai kompetentajās administratīvajās 
iestādēs, lai nodrošinātu, ka ir 
piemēroti Regulas (ES) Nr. …/… (FITD) 
un valstu noteikumi šīs direktīvas 
īstenošanai:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) priekšlikumu.

Grozījums Nr. 1259
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.a pants
Civiltiesiskā atbildība

Ja ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
dalībnieks tīšuprāt vai klajas nolaidības 
dēļ ir izdarījis kādu no šīs direktīvas 
75. pantā minētajiem pārkāpumiem, kas 
kaitē ieguldītājam, dalībvalstis nodrošina, 
ka šis ieguldītājs drīkst iesniegt prasību 
pret ieguldījumu sabiedrību vai tirgus 
dalībnieku par tam nodarīto kaitējumu.
Ieguldījumu sabiedrība vai tirgus 
dalībnieks rīkojas klaji nolaidīgi, ja 
neņem vērā šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus.
Ja ieguldītājs konstatē faktus, no kuriem 
var secināt, ka ieguldījumu sabiedrība vai 
tirgus dalībnieks ir izdarījis kādu no šīs 
direktīvas 75. pantā minētajiem 
pārkāpumiem, dalībvalstis nodrošina to, 
ka ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
dalībniekam ir jāpierāda, ka tas nav 
izdarījis konkrēto pārkāpumu vai ka šis 
pārkāpums neietekmē ieguldītāja 
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intereses.
Civiltiesisko atbildību, kas minēta 
1. punktā, nepadara neiespējamu vai 
neierobežo, iepriekš vienojoties. 
Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuru 
klauzulu šādās vienošanās, kas iepriekš 
neparedz vai ierobežo civiltiesisko 
atbildību, uzskata par spēkā neesošu.
Dalībvalstis nodrošina, ka noilguma 
termiņš attiecībā uz prasībām, kas 
saistītas ar šīs direktīvas 75. pantā 
minētajiem pārkāpumiem, sākas brīdī, 
kad ieguldītājs faktiski uzzina par 
pārkāpumu vai kad tas būtu bijis jāuzzina 
bez klajas nolaidības.
Noilguma termiņš ir vismaz 10 gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 1260
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
80. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina sūdzību un 
prasību lietderīgu un efektīvu procedūru 
izveidi patērētāju strīdu izšķiršanai 
attiecībā uz to ieguldījumu pakalpojumu un 
papildpakalpojumu sniegšanu, ko sniedz 
ieguldījumu sabiedrības, attiecīgā gadījumā 
izmantojot esošās iestādes. Dalībvalstis arī 
nodrošina, ka visas ieguldījumu 
sabiedrības pakļaujas vienai vai vairākām 
šādām iestādēm, kas īsteno minētās 
sūdzību un prasību procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina sūdzību un 
prasību lietderīgu un efektīvu procedūru 
izveidi patērētāju strīdu izšķiršanai 
attiecībā uz to ieguldījumu pakalpojumu un 
papildpakalpojumu sniegšanu, ko sniedz 
ieguldījumu sabiedrības, attiecīgā gadījumā 
izmantojot esošās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu ļaut arī turpmāk izmantot esošās iestādes patērētāju strīdu 
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ārpustiesas izšķiršanai arī strīdiem saistībā ar ieguldījumu sabiedrību sniegtajiem 
pakalpojumiem. Dalībvalstīs ir savas sistēmas, kurās ieguldījumu sabiedrībām nav jābūt vai 
tās nedrīkst būt saistītas ar attiecīgo iestādi. Šādās sistēmās patērētāju sūdzību izskata pat 
bez ieguldījumu sabiedrības līdzdalības.

Grozījums Nr. 1261
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, ņemot vērā uzņēmējas dalībvalsts 
vērtspapīru tirgu situāciju, tāda regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas
darbības, kas veic pasākumus uzņēmējā 
dalībvalstī, ir kļuvušas par darbībām, kam 
ir būtiska nozīme vērtspapīru tirgu darbībā 
un ieguldītāju aizsardzībā minētajā 
uzņēmējā dalībvalstī, regulēto tirgu 
piederības un uzņēmējas valsts 
kompetentās iestādes veic samērīgus 
sadarbības pasākumus.

2. Ja, ņemot vērā uzņēmējas dalībvalsts 
vērtspapīru tirgu situāciju, tāda regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas darbības, kas veic pasākumus 
uzņēmējā dalībvalstī, ir kļuvušas par 
darbībām, kam ir būtiska nozīme 
vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju 
aizsardzībā minētajā uzņēmējā dalībvalstī, 
regulēto tirgu piederības un uzņēmējas 
valsts kompetentās iestādes veic samērīgus 
sadarbības pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1262
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkādiem pieprasījumiem samazināt 
pozīcijas apjomu vai risku atbilstīgi 
72. panta 1. punkta f) apakšpunktam;

a) jebkādiem pieprasījumiem samazināt 
pozīcijas apjomu vai risku atbilstīgi 
72. panta f) punktam;

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 72. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 1263
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkādiem ierobežojumiem personu 
spējai piekļūt instrumentam atbilstīgi 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktam.

b) jebkādiem ierobežojumiem personu 
spējai piekļūt instrumentam atbilstīgi 
72. panta g) punktam.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 72. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 1264
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā vajadzības gadījumā ietver 
pieprasījuma aprakstu saskaņā ar 72. panta 
1. punkta f) apakšpunktu, tostarp tās 
personas vai personu identitāti, kam tas 
tika adresēts, un tā iemeslus, kā arī to 
ierobežojumu mērķi, kas ieviesti saskaņā ar 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamajiem 
finanšu instrumentiem, jebkādiem 
kvantitatīviem pasākumiem vai 
robežvērtībām, piemēram, maksimālo 
līgumu skaitu, ko personas var slēgt, 

Paziņojumā vajadzības gadījumā ietver 
pieprasījuma aprakstu saskaņā ar 72. panta 
f) punktu, tostarp tās personas vai personu 
identitāti, kam tas tika adresēts, un tā 
iemeslus, kā arī to ierobežojumu mērķi, kas 
ieviesti saskaņā ar 72. panta g) punktu, 
tostarp informāciju par attiecīgo personu 
vai personu kategoriju, piemērojamajiem 
finanšu instrumentiem, jebkādiem 
kvantitatīviem pasākumiem vai 
robežvērtībām, piemēram, maksimālo 
līgumu skaitu, ko personas var slēgt, 
nepārkāpjot ierobežojumu, jebkādus ar to 
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nepārkāpjot ierobežojumu, jebkādus ar to 
saistītos izņēmumus un attiecīgos iemeslus.

saistītos izņēmumus un attiecīgos iemeslus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 72. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 1265
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā vajadzības gadījumā ietver 
pieprasījuma aprakstu saskaņā ar 72. panta 
1. punkta f) apakšpunktu, tostarp tās 
personas vai personu identitāti, kam tas 
tika adresēts, un tā iemeslus, kā arī to 
ierobežojumu mērķi, kas ieviesti saskaņā ar 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu, tostarp 
informāciju par attiecīgo personu vai 
personu kategoriju, piemērojamajiem 
finanšu instrumentiem, jebkādiem 
kvantitatīviem pasākumiem vai 
robežvērtībām, piemēram, maksimālo 
līgumu skaitu, ko personas var slēgt, 
nepārkāpjot ierobežojumu, jebkādus ar to 
saistītos izņēmumus un attiecīgos iemeslus.

Paziņojumā vajadzības gadījumā ietver 
pieprasījuma aprakstu saskaņā ar 72. panta 
1. punkta f) apakšpunktu, tostarp tās 
personas vai personu identitāti, kam tas 
tika adresēts, un tā iemeslus, kā arī to 
ierobežojumu mērķi, kas ieviesti saskaņā ar 
72. panta 1. punkta g) apakšpunktu, tostarp 
informāciju par attiecīgo personu vai 
personu kategoriju, piemērojamajiem 
finanšu instrumentiem, jebkādiem 
kvantitatīviem pasākumiem vai 
robežvērtībām, piemēram, atklātajām 
pozīcijām, ko var slēgt, nepārkāpjot 
ierobežojumu, jebkādus ar to saistītos 
izņēmumus un attiecīgos iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 1266
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 5. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņem 
šajā punktā minēto paziņojumu, var ieviest 
pasākumus saskaņā ar 72. panta 1. punkta 
f) vai g) apakšpunktu, ja tā ir 
pārliecinājusies, ka pasākums ir 
nepieciešams, lai sasniegtu citas 
kompetentās iestādes mērķi. Kompetentā 
iestāde arī nosūta paziņojumu saskaņā ar šo
punktu, kurā tā ietver priekšlikumu ieviest 
pasākumus.

Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņem 
šajā punktā minēto paziņojumu, var ieviest 
pasākumus saskaņā ar 72. panta f) vai 
g) punktu, ja tā ir pārliecinājusies, ka 
pasākums ir nepieciešams, lai sasniegtu 
citas kompetentās iestādes mērķi. 
Kompetentā iestāde arī nosūta paziņojumu 
saskaņā ar šo punktu, kurā tā ietver 
priekšlikumu ieviest pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 72. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 1267
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
pasākumiem, lai noteiktu kritērijus, 
saskaņā ar kuriem regulēta tirgus darbības 
uzņēmējā dalībvalstī varētu uzskatīt par 
darbībām, kam ir būtiska nozīme 
vērtspapīru tirgu darbībā un ieguldītāju 
aizsardzībā attiecīgajā uzņēmējā 
dalībvalstī.

7. Komisija, apspriežoties ar EVTI, ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 94. pantu attiecībā uz pasākumiem, lai 
noteiktu kritērijus, saskaņā ar kuriem 
regulēta tirgus darbības uzņēmējā 
dalībvalstī varētu uzskatīt par darbībām, 
kam ir būtiska nozīme vērtspapīru tirgu 
darbībā un ieguldītāju aizsardzībā 
attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tiek iekļauta prasība Komisijai pirms rīkošanās apspriesties ar EVTI.
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Grozījums Nr. 1268
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var paziņot EVTI 
arī par situācijām, kad kompetentā iestāde 
iebilst pret citas dalībvalsts kompetentās 
iestādes izraudzīto procedūru, rīcības 
saturu vai bezdarbību saistībā ar 
jebkuriem šīs direktīvas vai Regulas (ES) 
Nr. …/… (FITR) noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Saistošu starpniecības procedūru piemēro visiem šīs direktīvas un FITR noteikumiem, lai 
nodrošinātu noteikumu konsekventu piemērošanu iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 1269
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
90. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja regulētā tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 
tirdzniecības sistēmas uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
pamatots un uzskatāms iemesls uzskatīt, ka 
šāds regulēts tirgus, daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma vai regulēta 
tirdzniecības sistēma rīkojas pretrunā 
pienākumiem, kas paredzēti noteikumos, 
kuri pieņemti atbilstoši šai direktīvai, tā 
vēršas ar šiem secinājumiem pie regulētā 
tirgus, daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas vai regulētās tirdzniecības 
sistēmas piederības dalībvalsts 

Ja regulētā tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
pamatots un uzskatāms iemesls uzskatīt, ka 
šāds regulēts tirgus vai daudzpusēja 
tirdzniecības sistēma rīkojas pretrunā 
pienākumiem, kas paredzēti noteikumos, 
kuri pieņemti atbilstoši šai direktīvai, tā 
vēršas ar šiem secinājumiem pie regulētā 
tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas piederības dalībvalsts 
kompetentās iestādes.
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kompetentās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 1270
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
91. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar 
EVTI

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar 
EVTI Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēmā (EFUS) un ar Eiropas Centrālo 
banku sistēmu (ECBS)

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā FITD priekšlikumā ir jāiekļauj sadarbības 
princips, kas noteikts saistībā ar neseno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu. 
Turklāt ECBS centrālajām bankām ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēmas. ECB iesaka 
vajadzības gadījumā ieviest līdzīgus grozījumus citās attiecīgajās finanšu nozares 
direktīvās — skatīt arī direktīvas priekšlikuma 7. panta 3. grozījumu ECB atzinumā 
CON/2012/5 (ECB ieteikums).

Grozījums Nr. 1271
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
91. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar 
EVTI

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar 
EVTI Eiropas finanšu uzraudzības 
sistēmā (EFUS) un ar Eiropas Centrālo 
banku sistēmu (ECBS)

Or. en
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Grozījums Nr. 1272
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
91. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kompetentās iestādes kā EFUS puses 
sadarbojas ar uzticību un pilnīgu 
savstarpējo cieņu, jo īpaši, nodrošinot 
atbilstīgas un uzticamas informācijas 
plūsmu starp tām un citām EFUS pusēm 
saskaņā ar lojālas sadarbības principu, 
kas paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā FITD priekšlikumā ir jāiekļauj sadarbības 
princips, kas noteikts saistībā ar neseno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu. 
Turklāt ECBS centrālajām bankām, arī ECB, ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēmas.

Grozījums Nr. 1273
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kompetentās iestādes kā EFUS puses 
sadarbojas ar uzticību un pilnīgu 
savstarpējo cieņu, jo īpaši, nodrošinot 
atbilstīgas un uzticamas informācijas 
plūsmu starp tām un citām EFUS pusēm 
saskaņā ar lojālas sadarbības principu, 
kas paredzēts Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 3. punktā.

Or. en



AM\901516LV.doc 35/63 PE489.423v01-00

LV

Pamatojums

Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā FITD priekšlikumā ir jāiekļauj sadarbības 
princips, kas noteikts saistībā ar neseno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu. 
Turklāt ECBS centrālajām bankām, arī ECB, ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēmas. 
ECB iesaka vajadzības gadījumā ieviest līdzīgus grozījumus citās attiecīgajās finanšu nozares 
direktīvās — skatīt arī direktīvas priekšlikuma 7. panta 3. grozījumu ECB atzinumā 
CON/2012/5 (ECB ieteikums).

Grozījums Nr. 1274
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā un 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 35. panta noteikumiem.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā un 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 35. panta noteikumiem, un 
vajadzības gadījumā sniedz ECBS 
centrālajām bankām visu informāciju, kas 
attiecas uz to uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā FITD priekšlikumā ir jāiekļauj sadarbības 
princips, kas noteikts saistībā ar neseno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu. 
Turklāt ECBS centrālajām bankām, arī ECB, ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēmas. 
ECB iesaka vajadzības gadījumā ieviest līdzīgus grozījumus citās attiecīgajās finanšu nozares 
direktīvās — skatīt arī direktīvas priekšlikuma 7. panta 3. grozījumu ECB atzinumā 
CON/2012/5 (ECB ieteikums).

Grozījums Nr. 1275
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā un 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 35. panta noteikumiem.

2. Kompetentās iestādes nekavējoties 
sniedz EVTI visu nepieciešamo 
informāciju, lai tā varētu pildīt 
pienākumus, kas noteikti šajā direktīvā un 
saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1095/2010 35. panta noteikumiem, un 
vajadzības gadījumā sniedz ECBS 
centrālajām bankām visu informāciju, kas 
attiecas uz to uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības un juridiskās noteiktības nolūkā FITD priekšlikumā ir jāiekļauj sadarbības 
princips, kas noteikts saistībā ar neseno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas reformu. 
Turklāt ECBS centrālajām bankām, arī ECB, ir jāuzlabo informācijas apmaiņas sistēmas.

Grozījums Nr. 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
91.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

91.a pants
EVTI padomdevēja komiteja ļoti biežu 

tirdzniecības darījumu jomā
Līdz 2014. gada 30. jūnijam EVTI izveido 
padomdevēju komiteju, kurā ietilpst valstu 
eksperti, lai noteiktu jaunākās norises ļoti 
biežu tirdzniecības darījumu jomā, kuras 
varētu radīt manipulācijas tirgū ar mērķi:
a) uzlabot EVTI zināšanas par ļoti 
biežiem tirdzniecības darījumiem un
b) izveidot sarakstu ar ļaunprātīgas 
prakses piemēriem attiecībā uz ļoti 
biežiem tirdzniecības darījumiem, tostarp 
elektronisko maldināšanu, kotējumu 
pārslodzi un pārklāšanos, Eiropas 
Parlamenta un Padomes … Regulas (ES) 
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Nr. …/2012 [MAR] 5. panta 1.a punkta 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 1277
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
-92.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-92.a pants
Vispārīgi nosacījumi

1. Trešās valsts vienība, kas ar ES 
darījumu partneri noslēdz atvasinātu 
instrumentu līgumu, kurā atvasinātajiem 
instrumentiem ir tieša, būtiska un 
paredzama ietekme uz Eiropas Savienību
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. …/… par ārpusbiržas 
atvasinājumiem, centrālajiem darījumu 
partneriem un darījumu reģistriem 
(EMIR) 4. panta 1. punkta a)–
v) apakšpunkta izpratnē, saņem 
iepriekšēju EVTI atļauju, ja tā uzdodas 
par tirgotāju atvasinātu instrumentu 
līgumos, regulāri un ierastā darbības 
gaitā savā vārdā slēdz atvasinātu 
instrumentu līgumus ar partneriem vai 
veic darbības, kas to padara plaši 
pazīstamu tirdzniecības jomā kā tirgotāju 
vai tirgus veidotāju atvasinātu 
instrumentu līgumu jomā.
2. EVTI reģistrē 1. punktā minētās trešās 
valsts vienības trešo valstu sabiedrību 
reģistrā, ko saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. …/… (FITR) 38. pantu glabā EVTI.
3. EVTI piešķir 1. punktā minēto atļauju 
tikai tad, ja tā uzskata, ka vienības 
izcelsmes trešās valsts tiesiskā, 
uzraudzības un izpildes sistēma atbilst 
šādiem nosacījumiem:
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a) uz ieguldījumu pakalpojumiem un 
darbībām attiecas atļaujas, kā arī efektīva 
uzraudzība un nepārtraukta izpilde;
b) uz sniegtajiem ieguldījumu 
pakalpojumiem un darbībām attiecas 
pietiekama kapitāla prasības un prasības, 
ko piemēro akcionāriem un to vadības 
struktūru locekļiem;
c) uz ieguldījumu pakalpojumiem un 
darbībām attiecas atbilstīgas 
organizatoriskās prasības iekšējo 
kontroles uzdevumu jomā;
d) uz ieguldījumu pakalpojumiem un 
darbībām attiecas atbilstīgas 
profesionālās ētikas normas.
4. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras 
pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, 
precizējot:
a) informāciju, kas pieteikuma 
iesniedzējai trešās valsts vienībai savā 
reģistrācijas pieteikumā jāsniedz EVTI 
saskaņā ar 3. punktu;
b) formātu, kādā jāsniedz informācija 
saskaņā ar 1. punktu;
c) 3. punktā izklāstītos kritērijus.
Regulatīvos tehniskos standartus, kas 
minēti 1. apakšpunktā, pieņem saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–
14. pantu.
EVTI iesniedz šo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu Komisijai līdz […]*.
_________________
* OV, lūdzu, ievietot datumu: …

Or. en

Grozījums Nr. 1278
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
-92.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-92.b pants
Mehānisms, lai izvairītos no dublējošiem 

vai pretrunīgiem noteikumiem
1. EVTI palīdz Komisijai uzraudzīt un 
sagatavot ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei par -92.a pantā 
noteikto principu starptautisko 
piemērošanu, jo īpaši par iespējamām 
dublējošām vai pretrunīgām prasībām 
tirgus dalībniekiem, un Komisija iesaka 
iespējamās darbības.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar ko paziņo, ka attiecīgās trešās 
valsts tiesiskās, uzraudzības un izpildes 
sistēmas atbilst prasībām, kas izriet no šīs 
direktīvas:
a) ja šīs trešās valsts tiesiskā un 
uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā 
trešā valstī reģistrētas sabiedrības atbilst 
juridiski saistošajām prasībām, kurām ir 
līdzvērtīga iedarbība kā tām, kas ir 
noteiktas šajā direktīvā, Regulā (ES) 
Nr. …/… [FITR] un Direktīvā 
2006/49/EK [Kapitāla pietiekamības 
direktīva], kā arī to īstenošanas 
pasākumos;
b) ja trešā valsts nodrošina līdzvērtīgu 
savstarpēju atzīšanu konsultatīvas 
uzraudzības režīmam, kas piemērojams 
ieguldījumu sabiedrībām un līdzvērtīgai 
savstarpējai piekļuvei to tirgum;
c) ja trešās valsts tiesiskā un uzraudzības 
sistēma nodrošina tādu ieguldītāju 
aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs šajā 
direktīvā noteiktajam, un
d) ja trešās valsts tiesisko un uzraudzības 
sistēmu piemēro efektīvi un īsteno ar 
līdzvērtīgiem un tirgu nekropļojošiem 
nosacījumiem, lai nodrošinātu efektīvu 
uzraudzību un īstenošanu šajā trešajā 
valstī.
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Šādus īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
95. panta 2. punktā.
3. Īstenošanas akts par līdzvērtību, kas 
minēts 2. punktā, nozīmē, ka partneri, kas 
noslēguši atvasināto finanšu instrumentu 
darījumu saskaņā ar -92.a pantā noteikto 
procedūru, ir atbrīvoti no -92.a panta 
1. punktā minētās licencēšanas 
procedūras.
4. EVTI izveido sadarbības sistēmas ar 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
trešās valstīs, kuru tiesiskais un 
uzraudzības regulējums saskaņā ar šā 
panta 1. punktu ir atzīts par atbilstīgu. 
Šādā sistēmā nosaka vismaz:
a) mehānismu informācijas apmaiņai 
starp EVTI un konkrēto trešo valstu 
kompetentajām iestādēm, tostarp attiecībā 
uz pieeju visai EVTI pieprasītajai 
informācijai par sabiedrībām, kas nav ES 
sabiedrības, kuru darbība atļauta trešās 
valstīs;
b) mehānismu tūlītējai paziņojuma 
nosūtīšanai EVTI, ja trešās valsts 
kompetentā iestāde uzskata, ka trešās 
valsts sabiedrība, kuru tā pārrauga un 
kuru EVTI ir reģistrējusi Regulas (ES) 
Nr. …/… 38. pantā noteiktajā reģistrā, 
pārkāpj tās atļaujas nosacījumus vai citus 
tiesību aktus, kuri tai jāievēro;
c) procedūras uzraudzības darbību 
veikšanai, tostarp, nepieciešamības 
gadījumā — pārbaudes uz vietas.
5. Komisija sadarbībā ar EVTI uzrauga, 
vai trešās valstis, par kurām ir pieņemts 
īstenošanas akts par līdzvērtību, efektīvi 
īsteno prasības, kas ir līdzvērtīgas -
92.a. pantā paredzētajām prasībām, un 
regulāri — vismaz reizi gadā — ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
30 kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma 
iesniegšanas un, ja ziņojumā norādīts, ka 
trešās valsts iestādes piemēro līdzvērtīgās 
prasības nepietiekami vai nekonsekventi, 
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Komisija atceļ minētās trešās valsts 
tiesiskā regulējuma atzīšanu par 
līdzvērtīgu. Ja īstenošanas akts par 
līdzvērtību tiek atcelts, uz trešo valstu 
vienībām atkal automātiski attiecina visas 
šajā direktīvā ietvertās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1279
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
2. panta 3. punktu, 4. panta 1. punktu, 
4. panta 2. punktu, 13. panta 1. punktu, 
16. panta 12. punktu, 17. panta 6. punktu, 
23. panta 3. punktu, 24. panta 8. punktu, 
25. panta 6. punktu, 27. panta 7. punktu, 
28. panta 3. punktu, 30. panta 5. punktu, 
32. panta 3. punktu, 35. panta 8. punktu, 
44. panta 4. punktu, 51. panta 7. punktu, 
52. panta 6. punktu, 53. panta 4. punktu, 
59. panta 3. punktu, 60. panta 5. punktu,
66. panta 6. punktu, 66. panta 7. punktu, 
67. panta 3. punktu, 67. panta 7. punktu, 
67. panta 8. punktu,68. panta 5. punktu, 
83. panta 7. punktu, 99. panta 2. punktu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 94. pantu attiecībā uz 
13. panta 1. punktu, 35. panta 8. punktu, 
44. panta 4. punktu, 66. panta 7. punktu, 
67. panta 3. punktu, 67. panta 7. punktu, 
67. panta 8. punktu,68. panta 5. punktu, 
83. panta 7. punktu un 99. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Atbilst citām izmaiņām tekstā. 

Grozījums Nr. 1280
Sylvie Goulard



PE489.423v01-00 42/63 AM\901516LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) regulētu tirdzniecības sistēmu darbību, 
ņemot vērā kompetento iestāžu 
uzraudzības pieredzi, to regulēto 
tirdzniecības sistēmu skaitu, kurām 
piešķirta atļauja ES, un to tirgus daļu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1281
Anne E. Jensen

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) konsolidētu datu sistēmas kapitāla 
vērtspapīriem ieviešanas ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 1282
Anne E. Jensen

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) tirgus datu cenu attīstību kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1283
Kay Swinburne



AM\901516LV.doc 43/63 PE489.423v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) prasību, kas attiecas uz automātiskiem 
un ļoti biežiem tirdzniecības darījumiem, 
ietekmi;

c) prasību, kas attiecas uz automātiskiem 
un ļoti biežiem tirdzniecības darījumiem, 
ietekmi, tostarp pārskatu par 17. panta 
3. punktā noteiktajiem pienākumiem un 
to, vai stratēģija darbojas pareizi, vai arī 
tajā būtu jāiekļauj gan akciju kopumi, 
gan atsevišķas akcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 1284
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) to, vai 17. pantā minētajām minimālo 
pieļaujamo darbību apjoma prasībām ir 
bijusi būtiska ietekme uz darbībām tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 1285
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) priekšlikumā ietverto pasākumu 
attiecībā uz atvasināto preču instrumentu
tirgiem ietekmi, īpaši saistībā ar 59. pantā 
minēto pozīciju ierobežojumu vai 
alternatīvo pasākumu piemērošanu un 
ietekmi;

e) ierobežojumu un papildu prasību 
piemērošanas ietekmi uz likviditāti, ko 
paredz bona fide riska ierobežošana, 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, 
pienācīgas cenu veidošanas funkcijas 
nodrošināšanu, norēķinu nosacījumiem 
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atvasinātu preču instrumentu tirgos un 
pārmērīgu spekulāciju un cenu svārstību 
novēršanu, samazināšanu un likvidēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1286
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) saskaņā ar V sadaļu izveidotās 
konsolidētās datu sistēmas darbību, īpaši
augstas kvalitātes pēctirdzniecības 
informācijas pieejamību konsolidētā 
formātā, kas aptver visu tirgu saskaņā ar 
lietotājdraudzīgiem standartiem par 
saprātīgu samaksu. Lai nodrošinātu 
konsolidētās pēctirdzniecības informācijas 
kvalitāti un pieejamību, Komisija iesniedz 
pārskatu, vajadzības gadījumā papildinot to 
ar tiesību aktu priekšlikumu vienas 
struktūrvienības izveidošanai darbam ar 
konsolidēto datu sistēmu.

f) saskaņā ar V sadaļu izveidotās 
konsolidētās datu sistēmas darbību, īpaši
augstas kvalitātes pēctirdzniecības 
informācijas pieejamību konsolidētā 
formātā, kas aptver visu tirgu saskaņā ar 
lietotājdraudzīgiem standartiem par 
saprātīgu samaksu. Lai nodrošinātu 
konsolidētās pēctirdzniecības informācijas 
kvalitāti un pieejamību, Komisija iesniedz 
pārskatu, vajadzības gadījumā papildinot to 
ar tiesību aktu priekšlikumu vienas 
struktūrvienības izveidošanai darbam ar 
konsolidēto datu sistēmu visās aktīvu 
kategorijās.

Or. en

Grozījums Nr. 1287
Diogo Feio

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) to, kā ieguldījumu sabiedrības ievēro 
pienākumu izpildīt pasūtījumus ar 
klientam vislabvēlīgākajiem noteikumiem, 
kas noteikts [27. pantā], un 
pārredzamības līmeni ES tirgū pirms 
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tirdzniecības, jo īpaši attiecībā uz kvalitāti 
un ieguldītāju piekļuvi informācijai pirms 
tirdzniecības, ņemto vērā arī tirgus 
sadrumstalotības līmeni. Komisija savu 
ziņojumu vajadzības gadījumā iesniedz 
kopā ar likumdošanas priekšlikumu 
konsolidētas pirmstirdzniecības 
informācijas datu lentes izveidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1288
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz [....] pieņem 
un publicē likumus, tiesību aktus un 
administratīvos noteikumus, kas 
nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Tās nekavējoties nosūta 
Komisijai minēto tiesību aktu saturu un to
atbilstības tabulu šai direktīvai.

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz […]* pieņem 
un publicē likumus, tiesību aktus un 
administratīvos noteikumus, kas 
nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Tās nekavējoties nosūta 
Komisijai minēto tiesību aktu saturu un to
atbilstības tabulu šai direktīvai.

____________________
*OV, lūdzu, ievietot datumu: viens gads 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā

Or. en

Grozījums Nr. 1289
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot Dalībvalstis piemēro šos pasākumus sākot 
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ar […], izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro 
sākot ar [2 gadus pēc pārējo direktīvas 
noteikumu piemērošanas sākuma dienas].

ar […]*, izņemot noteikumus, ar kuriem 
transponē 67. panta 2. punktu, ko piemēro 
sākot ar [1 gads pēc pārējo direktīvas 
noteikumu piemērošanas sākuma dienas].

__________________

* OV, lūdzu, ievietot datumu: 18 mēneši 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā

Or. en

Grozījums Nr. 1290
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
99. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pašreizējie trešo valstu uzņēmumi var 
turpināt sniegt pakalpojumus un veikt 
darbības dalībvalstīs saskaņā ar valstu 
režīmiem līdz [4 gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā].

1. Pašreizējie trešo valstu uzņēmumi var 
turpināt sniegt pakalpojumus privātajiem 
klientiem un veikt darbības dalībvalstīs 
saskaņā ar valstu režīmiem līdz 2016. gada 
31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 1291
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
99. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 94. pantu, lai 
pagarinātu 1. punktā minēto 
piemērošanas periodu, ņemot vērā 
līdzvērtīgus lēmumus, ko Komisija jau 
pieņēmusi saskaņā ar 41. panta 3. punktu 
un paredzamo trešo valstu regulatīvo un 
uzraudzības sistēmu attīstību.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1292
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
101.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

101.a pants
Grozījumi Direktīvā 98/26/EK

Direktīvu 98/26/EK groza šādi.
Direktīvas 1. pantā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
„Šo direktīvu nepiemēro emisiju kvotām, 
kas sastāv no emisiju vienībām, kuras 
atzītas par atbilstošām Direktīvas 
2003/87/EK prasībām (Emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma).”

Or. en

Pamatojums

Direktīva par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās nav atbilstīga 
emisiju kvotām.

Grozījums Nr. 1293
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana klientu vārdā, tostarp 
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi arī turpmāk Finanšu instrumentu tirgu direktīvā būtu 
jāuzskata par papildpakalpojumiem, jo daudzi direktīvas noteikumi nav atbilstīgi CVD vai 
turētājbankām. Tomēr šos pakalpojumus vajadzētu izskatīt rūpīgāk saskaņā ar jauno Regulu 
par centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un vērtspapīru tiesību direktīvu.

Grozījums Nr. 1294
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana klientu vārdā, tostarp 
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1295
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana klientu vārdā, tostarp 
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība;

9) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana privāto klientu vārdā, tostarp 
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība, ja šādus pakalpojumus 
klientiem piedāvā kā galvenos;

Or. en

Pamatojums

Finanšu instrumentu uzraudzība un pārvaldīšana privāto klientu vārdā, tostarp vērtspapīru 
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glabāšana un tādi saistītie pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā pārvaldība, ja šādus 
pakalpojumus klientiem piedāvā kā galvenos.

Grozījums Nr. 1296
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) Regulētu tirdzniecības sistēmu 
darbība.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1297
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Algoritmiskā tirdzniecība, kā noteikts 
šīs direktīvas 4. panta 2. punkta 
30. apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Algoritmiskā tirdzniecība.

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina visu algoritmiskās tirdzniecības dalībnieku, pat to, kuri nodarbojas ar 
tirdzniecību savā vārdā, iekļaušana FITD un FITR darbības jomā.

Grozījums Nr. 1299
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A iedaļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) Darbošanās algoritmiskās 
tirdzniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 1300
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – B iedaļa – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1a) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana klientu vārdā, tostarp
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība;

Or. en

Grozījums Nr. 1301
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – B iedaļa – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Finanšu instrumentu uzraudzība un 
pārvaldīšana klientu vārdā, tostarp 
vērtspapīru glabāšana un tādi saistītie 
pakalpojumi kā skaidras naudas/netiešā 
pārvaldība;

Or. en

Pamatojums

Vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi arī turpmāk Finanšu instrumentu tirgu direktīvā būtu 
jāuzskata par papildpakalpojumiem, jo daudzi direktīvas noteikumi nav atbilstīgi CVD vai 
turētājbankām. Tomēr šos pakalpojumus vajadzētu izskatīt rūpīgāk saskaņā ar jauno Regulu 
par centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un vērtspapīru tiesību direktīvu.

Grozījums Nr. 1302
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – B iedaļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) apdrošināšanas līgumi, kas saistīti ar 
uz ieguldījumiem attiecināmiem 
instrumentiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 1303
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) slēgtie ieguldījumu fondi;

Or. en
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Grozījums Nr. 1304
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu, emisiju kvotām vai citiem 
atvasinātiem instrumentiem, finanšu 
indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi 
vai skaidrā naudā;

4) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm 
vai ienesīgumu, vai citiem atvasinātiem 
instrumentiem, finanšu indeksiem vai 
finansiāliem pasākumiem un par ko var 
norēķināties ar fizisku piegādi vai skaidrā 
naudā;

Or. en

Grozījums Nr. 1305
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, netiek noslēgti 
komerciālos nolūkos un tiem nepiemīt 
citu atvasinātu finanšu instrumentu 
īpašības;

Or. de
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Pamatojums

ASV Dodd-Frank aktā tiek lietota cita finanšu instrumentu definīcija, ar ko fiziski piegādātus 
atvasinātus finanšu instrumentus skaidri nošķir no finanšu instrumentu kategorijas. Lai 
novērstu neizdevīgas situācijas Eiropas uzņēmumiem, ir jāpielāgo definīcija.

Grozījums Nr. 1306
Alfredo Pallone

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā, kā arī kurus 
nenoslēdz komerciālā nolūkā un kuri 
ietver citu atvasināto finanšu instrumentu 
īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 1307
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par kuriem nav paredzēts norēķināties ar 
fizisku piegādi, ja tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā;
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Or. en

Grozījums Nr. 1308
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū, regulētā 
tirdzniecības sistēmā vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

6) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm un 
par ko var norēķināties ar fizisku piegādi, 
ja tos tirgo regulētā tirgū vai daudzpusējā 
tirdzniecības sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 1309
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi 
citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm 
un par ko aktīvos nevar norēķināties 
savādāk, kā minēts C iedaļas 6. punktā, un 
kas nav paredzēti komerciāliem mērķiem, 
un kam ir citu atvasinātu finanšu 
instrumentu īpašības, ņemot vērā, inter 
alia, to, vai par tām ir veikts mijieskaits 
un norēķini ar atzītu mijieskaita iestāžu 
starpniecību un vai uz tiem attiecas 
regulāri papildu seguma pieprasījumi;

7) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi 
citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm 
un par ko aktīvos nevar norēķināties 
savādāk, kā minēts C iedaļas 6. punktā, un 
kas nav paredzēti komerciāliem mērķiem, 
un kam ir citu atvasinātu finanšu 
instrumentu īpašības;

Or. en
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Grozījums Nr. 1310
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi 
citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm 
un par ko aktīvos nevar norēķināties 
savādāk, kā minēts C iedaļas 6. punktā, un 
kas nav paredzēti komerciāliem mērķiem, 
un kam ir citu atvasinātu finanšu 
instrumentu īpašības, ņemot vērā, inter 
alia, to, vai par tām ir veikts mijieskaits un 
norēķini ar atzītu mijieskaita iestāžu 
starpniecību un vai uz tiem attiecas regulāri 
papildu seguma pieprasījumi;

7) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi 
citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar precēm 
un par kuriem aktīvos nav paredzēts 
norēķināties savādāk, kā minēts C iedaļas 
6. punktā, un kas nav paredzēti 
komerciāliem mērķiem, un kam ir citu 
atvasinātu finanšu instrumentu īpašības, 
ņemot vērā, inter alia, to, vai par tām ir 
veikts mijieskaits un norēķini ar atzītu 
mijieskaita iestāžu starpniecību un vai uz 
tiem attiecas regulāri papildu seguma 
pieprasījumi;

Or. en

Pamatojums

Ar šo priekšlikumu ES tiesību akti tiktu pielāgoti mijmaiņas līgumu definīcijai ASV likumā 
„Dodd-Frank Act”, kurā tīšuma elements preces piegādē, kas ir nākotnes līguma galvenais 
aspekts, ir pamats, lai turpmāk neietvertu fiziski piegādātas preces. Uz faktiskiem nākotnes 
līgumiem, kas nebūtu iekļauti finanšu instrumentu definīcijā, automātiski attiektos Regula par 
enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību attiecībā uz gāzi un elektroenerģiju.

Grozījums Nr. 1311
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
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procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, inflācijas 
līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas 
statistikas datiem un par ko jānorēķinās 
skaidrā naudā vai par ko var norēķināties 
skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles 
citādi, nekā saistību nepildīšanas vai 
citādas izbeigšanas dēļ, kā arī jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar aktīviem, 
tiesībām, saistībām, indeksiem un 
pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi.

procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, inflācijas 
līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas 
statistikas datiem un par ko jānorēķinās 
skaidrā naudā vai par ko var norēķināties 
skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles 
citādi, nekā saistību nepildīšanas vai 
citādas izbeigšanas dēļ, kā arī jebkādi citi 
atvasināti līgumi, kas saistīti ar aktīviem, 
tiesībām, saistībām, indeksiem un 
pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības.

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, inflācijas 
līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas 
statistikas datiem un par ko jānorēķinās 
skaidrā naudā vai par ko var norēķināties 
skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles 
citādi, nekā saistību nepildīšanas vai 
citādas izbeigšanas dēļ, kā arī jebkādi citi 

10) iespēju līgumi, standartizēti nākotnes 
līgumi, mijmaiņas līgumi, nestandartizēti 
procentu likmes nākotnes līgumi un 
jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti ar 
klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, 
kravas vedmaksas likmēm, emisiju 
kvotām, inflācijas līmeni vai citiem 
oficiāliem ekonomikas statistikas datiem 
un par ko jānorēķinās skaidrā naudā vai par 
ko var norēķināties skaidrā naudā pēc 
kādas puses izvēles citādi, nekā saistību 
nepildīšanas vai citādas izbeigšanas dēļ, kā 
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atvasināti līgumi, kas saistīti ar aktīviem, 
tiesībām, saistībām, indeksiem un 
pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi;

arī jebkādi citi atvasināti līgumi, kas saistīti 
ar aktīviem, tiesībām, saistībām, indeksiem 
un pasākumiem, kas šajā iedaļā nav nekur 
citur minēti un kam ir citu atvasinātu 
finanšu instrumentu īpašības, ņemot vērā, 
inter alia, to, vai tos tirgo regulētā tirgū, 
regulētā tirdzniecības sistēmā vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai par 
tiem ir veikts mijieskaits un norēķini ar 
atzītu mijieskaita iestāžu starpniecību un 
vai uz tiem attiecas regulāri papildu 
seguma pieprasījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Rachida Dati

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Emisiju kvotas, kas sastāv no emisiju 
vienībām, kas atzītas par atbilstošām 
Direktīvas 2003/87/EK prasībām (Emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēma)

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Emisiju kvotas nav finanšu instrumenti: tās pēc būtības nav paredzēts izmantot kā 
ieguldījumu instrumentus. To mērķis ir taustāms, proti, panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumu. Ja emisiju kvotas iekļaus finanšu instrumentu definīcijā, tas nozīmēs, ka tām 
būs jāpiemēro uz rūpniecības uzņēmumiem, kuri piedalās reālajā ekonomikā, attiecināmie 
tiesību akti finanšu jomā.

Grozījums Nr. 1314
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – C iedaļa – 11.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a) Lai novērstu šaubas, nākotnes 
līgumi saistībā ar precēm, kuri noslēgti 
ārpus biržas un par kuriem var 
norēķināties ar fizisku piegādi, netiek 
uzskatīti par atvasinātiem finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

FITD II tekstā no atvasināto finanšu instrumentu definīcijas skaidri jānošķir darījumi ar 
precēm, kuri noslēgti ārpus biržas un par kuriem var norēķināties ar fizisku piegādi. 
Grozījuma mērķis ir uzlabot šī jēdziena skaidrību, kas ir svarīgi nefinanšu sabiedrībām, kuras 
veic darbības ar precēm un pārvalda ar to komercdarbību saistītos riskus.

Grozījums Nr. 1315
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – Ca iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ca iedaļa
Citi instrumenti

1) Emisiju kvotas, kas sastāv no emisiju 
vienībām, kuras atzītas par atbilstošām 
Direktīvas 2003/87/EK prasībām (Emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēma), uzskata par 
finanšu instrumentiem tikai šīs direktīvas, 
Regulas (ES) Nr. …/… [FITD], 
Regulas (ES) Nr. …/… [Regula par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu] un 
Direktīvas (ES) Nr. …/… [Direktīva par 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu]
vajadzībām

Or. en
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Pamatojums

Emisiju kvotas pēc būtības nav finanšu instrumenti.

Grozījums Nr. 1316
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – D iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Konsolidētas datu sistēmas 
nodrošinātāja darbība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1317
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – I sadaļa – 1. daļa – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) vietējie ieguldītāji; svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja par vietējiem ieguldītājiem dēvē vietējās valsts sektora iestādes, šis punkts ir jāsvītro. 
Pašvaldības un vietējās valsts sektora iestādes nekad nedrīkst uzskatīt par profesionāliem 
klientiem, jo tās izmanto nodokļu maksātāju naudu.

Grozījums Nr. 1318
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – I sadaļa – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepriekšminētās vienības uzskata par 
profesionāļiem. Tomēr jāatļauj tām 
pieprasīt, lai pret tām izturas kā pret 
neprofesionāļiem, un ieguldījumu 
sabiedrības var piekrist nodrošināt 
augstāku aizsardzības līmeni. Ja 
ieguldījumu sabiedrības klients ir kāds no 
iepriekšminētajiem uzņēmumiem, 
ieguldījumu sabiedrībai pirms pakalpojumu 
sniegšanas tas jāinformē, ka, pamatojoties 
uz sabiedrībai pieejamo informāciju, to 
uzskata par profesionālu klientu un ka pret 
to izturēsies kā pret profesionālu klientu, ja 
vien sabiedrība un klients nevienojas 
citādi. Sabiedrībai arī jāinformē pircējs, ka
viņš var pieprasīt vienošanās nosacījumu 
izmaiņas, lai nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni.

Iepriekšminētās vienības uzskata par 
profesionāļiem. Tomēr jāatļauj tām 
pieprasīt, lai pret tām izturas kā pret 
neprofesionāļiem, un ieguldījumu 
sabiedrības pēc pieprasījuma piekrīt
nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni. Ja 
ieguldījumu sabiedrības klients ir kāds no 
iepriekšminētajiem uzņēmumiem, 
ieguldījumu sabiedrībai pirms pakalpojumu 
sniegšanas tas jāinformē, ka, pamatojoties 
uz sabiedrībai pieejamo informāciju, to 
uzskata par profesionālu klientu un ka pret 
to izturēsies kā pret profesionālu klientu, ja 
vien klients nepieprasa, lai pret to 
izturētos kā pret neprofesionālu klientu. 
Sabiedrībai arī jāinformē pircējs, ka viņš 
var pieprasīt vienošanās nosacījumu 
izmaiņas, lai nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Profesionālajiem klientiem ir jābūt absolūtām tiesībām uz augstāku aizsardzības līmeni, ja tie 
tādu pieprasa.

Grozījums Nr. 1319
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
 II pielikums – II sadaļa – II.1 iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Klientiem, kas nav minēti I iedaļā, tostarp 
arī valsts sektora iestādēm, vietējām valsts 
sektora iestādēm, pašvaldībām un
ieguldītājiem privātpersonām var ļaut 
atteikties no konkrēta veida aizsardzības, 
ko paredz profesionālās ētikas normas.

Klientiem, kas nav minēti I iedaļā, 
neskaitot valsts sektora iestādes, vietējās
valsts sektora iestādes un pašvaldības, var 
ļaut atteikties no konkrēta veida 
aizsardzības, ko paredz profesionālās ētikas 
normas.

Or. en
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Pamatojums

Pašvaldības un vietējās valsts sektora iestādes nekad nedrīkst uzskatīt par profesionāliem 
klientiem, jo tās izmanto nodokļu maksātāju naudu.

Grozījums Nr. 1320
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
 II pielikums – II sadaļa – II.1 iedaļa – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieņemt īpašus kritērijus, 
lai novērtētu attiecīgo pieredzi un 
zināšanas, ja pašvaldības un vietējās valsts 
sektora iestādes lūdz tās uzskatīt par 
profesionāļiem. Šie kritēriji var būt 
alternatīva vai papildinājums iepriekšējā 
punktā norādītajiem kritērijiem.

Dalībvalstis pieņem īpašus un stingrus
kritērijus, lai novērtētu attiecīgo pieredzi 
un zināšanas, ja pašvaldības un vietējās 
valsts sektora iestādes lūdz tās uzskatīt par 
profesionāļiem. Šie kritēriji var būt 
alternatīva vai papildinājums iepriekšējā 
punktā norādītajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
2.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Parlamenta izdarītie grozījumi

II a pielikums

Izmaksu specifikācijas reklāmai vai mārketinga komunikācijām

% gadā Piezīmes

(Visi aprēķini pamatoti uz minimālo 
vajadzīgo ieguldījumu vai tipisku 
lielumu, ja minimums nav noteikts)

% Gada pārvaldības maksa
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(AMC)

% Vērtspapīru glabāšanas, 
administratīvās 
u. c. izmaksas

% Maksa par izpildi Pamatojoties uz atklātu 12 mēnešu 
maksu par izpildi vai vidējo maksu 
laikposmā līdz trim gadiem, ja ir 
pieejami dati.

% Darījumu izmaksas Pamatojoties uz datiem par pēdējiem 
12 mēnešiem vai vidējo rādītāju 
laikposmā līdz trim gadiem, ja ir 
pieejami dati.
Darījumu izmaksas = portfeļa 
apgrozības koeficients X pamatā esošu 
aktīvu pirkšanas/pārdošanas 
paredzamās izmaksas.
Vairums fondu vienkārši izmanto 
kopīgi saskaņotu izmaksu grafiku.

% Citas izmaksas Piemēram, pamatfondu papildu 
izmaksas, ieguldot fondu fonda 
struktūrā, ja nav iekļautas iepriekš.

Atskaitot jebkādus citus 
periodiskus ienākumus

Piemēram, neto ienākumi no 
vērtspapīru aizdevumiem vai citi 
regulāri ienākumi, kas saņemti pēdējos 
12 mēnešos, vai vidējā summa 
laikposmā līdz trim gadiem, ja ir 
pieejami dati.

Pakalpojumu sniedzēju 
kopējās izmaksas (TPC)

Šis skaitlis jāreklamē fondu 
pārvaldītājiem.

Platformas maksa, 
izmantojot A pārdošanas
kanālu

Ja nav iekļauta iepriekš minētajos 
skaitļos.

Maksa par parakstīšanos / 
atpakaļpirkšanu, izmantojot 
A pārdošanas kanālu

Visas maksas jāamortizē piecu gadu 
gaitā, kas ir plānotais ieguldījumu 
laikposms, ja vien nav norādīts citādi, 
piemēram, pensijām.

Maksa konsultantiem / 
atlaides vai jebkādi citi 
maksājumi / periodiski 
ienākumi, kas nav uzskaitīti 
iepriekš, izmantojot 
A pārdošanas kanālu

Amortizēti piecu gadu gaitā, ja vien 
skaidri nav noteikts iepriekš minētais.

Kopējās ieguldījumu 
izmaksas (TCI), izmantojot 
A pārdošanas kanālu

Šis skaitlis jāreklamē pārdošanas 
kanālam.
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Or. en


