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Grozījums Nr. 218
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Finanšu krīze norādījusi vājās vietas 
finanšu tirgu darbībā un pārredzamībā. 
Finanšu tirgu izaugsme ir radījusi 
vajadzību nostiprināt finanšu instrumentu 
tirgu regulēšanas sistēmu, lai palielinātu 
pārredzamību, labāk aizsargātu 
ieguldītājus, stiprinātu uzticēšanos, 
samazinātu neregulēto jomu skaitu un 
nodrošinātu, ka uzraudzītāji ir atbilstoši 
pilnvaroti, lai veiktu savus pienākumus.

(4) Finanšu krīze norādījusi vājās vietas 
finanšu tirgu darbībā un pārredzamībā. 
Finanšu tirgu izaugsme ir radījusi 
vajadzību nostiprināt finanšu instrumentu 
tirgu regulēšanas sistēmu, lai palielinātu 
pārredzamību, labāk aizsargātu 
ieguldītājus, stiprinātu uzticēšanos, 
nodrošinātu, ka nav nekādu neregulēto 
jomu, un nodrošinātu, ka uzraudzītāji ir 
atbilstoši pilnvaroti, lai veiktu savus 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulatīvās iestādes starptautiskā 
līmenī ir atzinušas, ka trūkumi vairāku 
finanšu iestāžu korporatīvajā pārvaldībā, 
tostarp efektīvu pārbaužu un saskaņotības 
trūkums, ir palīdzējis radīt finanšu krīzi. 
Pārmērīga un neapdomīga riska 
uzņemšanās var izraisīt konkrētās finanšu 
iestādes bankrotu un radīt sistēmiskas 
problēmas dalībvalstīs un globālā mērogā. 
Nepareiza uzņēmumu rīcība, sniedzot 
pakalpojumus klientiem, var radīt 
zaudējumus ieguldītājiem un mazināt 

(5) Regulatīvās iestādes starptautiskā 
līmenī ir atzinušas, ka trūkumi vairāku 
finanšu iestāžu korporatīvajā pārvaldībā, 
tostarp efektīvu pārbaužu un saskaņotības 
trūkums, ir palīdzējis radīt finanšu krīzi. 
Pārmērīga un neapdomīga riska 
uzņemšanās var izraisīt konkrētās finanšu 
iestādes bankrotu un radīt sistēmiskas 
problēmas dalībvalstīs un globālā mērogā. 
Nepareiza uzņēmumu rīcība, sniedzot 
pakalpojumus klientiem, var radīt 
zaudējumus ieguldītājiem un mazināt 
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ieguldītāju uzticēšanos. Lai cīnītos ar 
negatīvo ietekmi, kas var rasties šo 
korporatīvās pārvaldības pasākumu 
trūkumu dēļ, šīs direktīvas noteikumi 
jāpapildina ar sīkāk izstrādātiem 
principiem un obligātajiem standartiem. 
Šie principi un standarti jāpiemēro, ņemot 
vērā ieguldījumu sabiedrību raksturu, 
apjomu un sarežģītību.

ieguldītāju uzticēšanos. Lai cīnītos ar 
negatīvo ietekmi, kas var rasties šo 
korporatīvās pārvaldības pasākumu 
trūkumu dēļ, šīs direktīvas noteikumi 
jāpapildina ar sīkāk izstrādātiem 
principiem un obligātajiem standartiem. 
Šie principi un standarti jāpiemēro, ņemot 
vērā ieguldījumu sabiedrību raksturu, 
apjomu un sarežģītību. Saistībā ar 
jautājumu par valdes locekļiem akcionāri 
ir atbildīgi par to, lai tiktu nodrošināts, ka 
visiem locekļiem vienmēr ir pietiekami 
laba reputācija un pietiekamas zināšanas, 
prasmes un pieredze. Vienlaikus tiek 
atzīts, ka direktoru amati ir atšķirīgi un ka 
tādēļ nav pamatoti paredzēt detalizētus 
noteikumus un skaita ierobežojumus 
attiecībā uz šiem amatiem.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) G-20 valstu un valdību vadītāju 
(2011. gada 4. novembrī) apņemšanās 
Kannās paredz izveidot “juridiskas 
personas identifikatoru (legal entity 
identifier — LEI), kas unikālā veidā 
identificē finanšu darījumu partnerus”.

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Finanšu instrumentu sarakstā ir 
lietderīgi ietvert dažus atvasinātus preču 
instrumentus un citus instrumentus, ko 
izveido un tirgo tā, lai tie atbilstoši 
reglamentācijas aspektiem būtu salīdzināmi 
ar tradicionāliem finanšu instrumentiem.

(8) Finanšu instrumentu sarakstā ir 
lietderīgi ietvert visus atvasinātos preču 
instrumentus un citus instrumentus, ko 
izveido un tirgo tā, lai tie atbilstoši 
reglamentācijas aspektiem būtu salīdzināmi 
ar tradicionāliem finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Finanšu instrumentu sarakstā ir 
lietderīgi ietvert dažus atvasinātus preču 
instrumentus un citus instrumentus, ko 
izveido un tirgo tā, lai tie atbilstoši 
reglamentācijas aspektiem būtu salīdzināmi 
ar tradicionāliem finanšu instrumentiem.

(8) Finanšu instrumentu sarakstā ir 
lietderīgi ietvert dažus atvasinātus preču 
instrumentus un citus instrumentus, ko 
izveido un tirgo tā, lai tie atbilstoši 
reglamentācijas aspektiem būtu salīdzināmi 
ar tradicionāliem finanšu instrumentiem.
Apdrošināšanas līgumi attiecībā uz 
darbībām, kas ietilpst Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) I pielikumā 
noteiktajās kategorijās, ja tos slēdz ar 
apdrošināšanas uzņēmumu, 
pārapdrošināšanas uzņēmumu, trešās 
valsts apdrošināšanas uzņēmumu vai 
trešās valsts pārapdrošināšanas 
uzņēmumu, nav atvasinātie finanšu 
instrumenti vai atvasinātie līgumi saskaņā 
ar šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sekundārajos aktuāltirgos ir novēroti 
daudzi krāpnieciski darījumi ar ES emisiju 
kvotām, kas var mazināt uzticēšanos 
emisiju tirdzniecības sistēmām, kuras 
izveidotas ar Direktīvu 2003/87/EK, un ir 
veikti pasākumi, lai stiprinātu ES emisiju 
kvotu reģistru sistēmu un nosacījumus 
konta atvēršanai, lai tirgotu ES emisiju 
kvotas. Lai stiprinātu tirgu integritāti un 
uzraudzītu to efektīvu darbību, veicot arī 
vispusīgu tirdzniecības darbības 
uzraudzību, Direktīvā 2003/87/EK 
izveidotie pasākumi jāpapildina, pilnībā 
ietverot emisiju kvotas šīs direktīvas un 
Regulas ----/-- [Regula par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu] darbības jomā], 
kā arī iekļaujot tās finanšu instrumentu 
kategorijā.

(9) Sekundārajos aktuāltirgos ir novēroti 
daudzi krāpnieciski darījumi ar ES emisiju 
kvotām, kas var mazināt uzticēšanos 
emisiju tirdzniecības sistēmām, kuras 
izveidotas ar Direktīvu 2003/87/EK, un ir 
veikti pasākumi, lai stiprinātu ES emisiju 
kvotu reģistru sistēmu un nosacījumus 
konta atvēršanai, lai tirgotu ES emisiju 
kvotas. Lai stiprinātu tirgu integritāti un 
uzraudzītu to efektīvu darbību, veicot arī 
vispusīgu tirdzniecības darbības 
uzraudzību, Direktīvā 2003/87/EK 
izveidotie pasākumi jāpapildina, pilnībā 
ietverot emisiju kvotas šīs direktīvas un 
Regulas ----/-- [Regula par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu] darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jāizveido visaptverošs regulatīvs 
režīms, kas reglamentē darījumu izpildi 
attiecībā uz finanšu instrumentiem 
neatkarīgi no šo darījumu noslēgšanā 
izmantotajām tirdzniecības metodēm, lai 
nodrošinātu ieguldītāju darījumu augstu 
izpildes kvalitāti un atbalstītu finanšu 
sistēmas integritāti un vispārējo 

(11) Jāizveido visaptverošs regulatīvs 
režīms, kas reglamentē darījumu izpildi 
attiecībā uz finanšu instrumentiem 
neatkarīgi no šo darījumu noslēgšanā 
izmantotajām tirdzniecības metodēm, lai 
nodrošinātu ieguldītāju darījumu augstu 
izpildes kvalitāti un atbalstītu finanšu 
sistēmas integritāti un vispārējo 
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efektivitāti. Jāparedz saskaņota un pret 
risku jutīga sistēma to pasūtījumu izpildes 
procedūru galveno veidu reglamentēšanai, 
kuras pašreiz izmanto Eiropas finanšu 
tirgū. Jāatzīst tas, ka radusies jaunas 
paaudzes organizēta tirdzniecības sistēma 
līdztekus regulētiem tirgiem, uz kuriem
jāattiecina saistības, kas paredzētas, lai 
saglabātu finanšu tirgu efektīvu un 
sakārtotu darbību.

efektivitāti. Jāparedz saskaņota un pret 
risku jutīga sistēma to pasūtījumu izpildes 
procedūru galveno veidu reglamentēšanai, 
kuras pašreiz izmanto Eiropas finanšu 
tirgū. Jāatzīst tas, ka radusies jaunas 
paaudzes organizēta tirdzniecības sistēma 
līdztekus regulētiem tirgiem un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, 
kura ir guvusi labumu no regulējuma 
nepilnībām pašreizējā FITD režīmā un uz 
kuru jāattiecina saistības, kas paredzētas, 
lai saglabātu finanšu tirgu efektīvu un 
sakārtotu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret 
saviem klientiem.

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un sistemātiskiem 
internalizētājiem, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet sistemātiskiem 
internalizētājiem būtu jāvar noteikt un 
ierobežot piekļuvi, cita starpā balstoties uz 
savu lomu un saistībām pret saviem 
klientiem.

(Šis grozījums (t. i., termina „regulētas 
tirdzniecības sistēmas” svītrošana) attiecas 
uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā 
attiecīgas izmaiņas būs jāievieš visā 
tekstā.)

Or. en
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Pamatojums

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Grozījums Nr. 226
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret saviem 
klientiem.

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un sistemātiskiem 
internalizētājiem, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet sistemātiskiem 
internalizētājiem būtu jāvar noteikt un 
ierobežot piekļuvi, cita starpā balstoties uz 
to organizētāju lomu un saistībām pret 
saviem klientiem.

(Kategorijas „regulētas tirdzniecības 
sistēmas” svītrošana saskaņā ar šo 
grozījumu attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas 
būs jāievieš visā tekstā.)

Or. en
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Pamatojums

Galvenais faktors, kas ierosinātās regulētās tirdzniecības sistēmas atšķir no daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām, ir rīcības brīvība, pildot klientu rīkojumus, un tas var veicināt 
ļaunprātīgu praksi, kura kaitētu it sevišķi neinformētiem ieguldītājiem. Turklāt jauna 
kategorija, visticamāk, vēl vairāk sadrumstalos tirgus. Sistemātiskie internalizētāji būtu 
jāuzskata par FITD tirdzniecības vietu, un tiem jāpiemēro pārredzamas piekļuves noteikumi. 
Taču konkurētos gadījumos sistemātiskie internalizētāji var ierobežot piekļuvi platformai, jo 
sistemātiskā internalizētāja organizators, veicot tirdzniecību savā vārdā, saskaras ar risku.

Grozījums Nr. 227
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret saviem 
klientiem.

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un sistemātiskiem 
internalizētājiem, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet sistemātiskiem 
internalizētājiem būtu jāvar noteikt un 
ierobežot piekļuvi, cita starpā balstoties uz 
to organizētāju lomu un saistībām pret 
saviem klientiem.

Or. en

Pamatojums

Kategorija „regulētas tirdzniecības sistēmas” tiek svītrota, jo visām tirdzniecības 
platformām, ko organizē tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, būtu jāpiemēro 
atbilstīgi tirgus noteikumi (t. i., pārredzamība, nediskrecionāra izpilde, nediskriminējoša 
piekļuve un pilnīga tirgus uzraudzība).

Grozījums Nr. 228
Anne E. Jensen



PE489.463v01-00 10/130 AM\901763LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret saviem 
klientiem.

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā līdzīgas prasības 
attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām, kas nodrošina regulētu izpildi 
un organizē finanšu instrumentu, kuri 
nav kapitāla vērtspapīri, tirdzniecību, būtu 
jāvar noteikt un ierobežot piekļuvi, cita 
starpā balstoties uz to organizētāju lomu un 
saistībām pret saviem klientiem. Būtu 
jāierobežo to regulēto tirdzniecības 
sistēmu, kas nodrošina regulētu izpildi un 
organizē kapitāla vērtspapīru tirdzniecību, 
rīcības brīvība attiecībā uz piekļuves
noteikšanu vai ierobežošanu, atļaujot 
regulēto tirdzniecības sistēmu 
organizētājam nodrošināt piekļuvi tikai tā 
klientiem, izslēdzot kredītiestādes un 
ieguldījumu sabiedrības. Turklāt 
regulētajām tirdzniecības sistēmām, kas 
nodrošina izpildi un organizē kapitāla 
vērtspapīru tirdzniecību, būtu jāatceļ 
jebkādi piekļuves ierobežojumi, ja šī 
sistēma sasniedz būtisku tirgus daļu no 
attiecīgo akciju tirdzniecības.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret saviem 
klientiem.

(12) Visām tirdzniecības vietām, tas ir, 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām un regulētām 
tirdzniecības sistēmām, būtu jāizveido 
pārredzami noteikumi, ar kuriem nosaka 
piekļuvi sistēmai. Tomēr regulētiem 
tirgiem un daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāsaglabā ļoti līdzīgas 
prasības attiecībā uz locekļu vai dalībnieku 
piekļuvi, bet regulētām tirdzniecības 
sistēmām būtu jāvar noteikt un ierobežot 
piekļuvi, cita starpā balstoties uz to 
organizētāju lomu un saistībām pret saviem 
klientiem. Lai ieguldītājiem nodrošinātu 
plašāku izvēli un elastību, regulēto tirgu, 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un 
regulēto tirdzniecības sistēmu organizētāji 
var nodrošināt lietotājiem iespēju noteikt 
rīkojumu plūsmas veidu, ar ko 
mijiedarbojas viņu rīkojumi pirms tie tiek 
ievadīti sistēmā (pamatojoties uz darījuma 
partnera kredītspēju vai citiem faktoriem).

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietu, regulēto tirgu, daudzpusējo tirdzniecības sistēmu un regulēto 
tirdzniecības sistēmu lietotājiem būtu jānodrošina iespēja noteikt plūsmas veidu, ar ko 
mijiedarbojas viņu rīkojumi. Tas viņiem ļautu izvēlēties veikt tirdzniecības darījumus ar 
pensiju fondiem, nevis ļoti biežu tirdzniecības darījumu organizētājiem, vai izvēlēties 
darījumu partneri, pamatojoties uz darījuma partnera kredītspēju. Uzņēmumiem tiktu 
nodrošināta lielāka iespēja kontrolēt risku pārvaldību un likviditātes veidu, kam tie ir 
pakļauti. Šādai izvēlei nevajadzētu ļaut klientiem diskriminēt darījumu partnerus.

Grozījums Nr. 230
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
un regulēto tirdzniecības sistēmu
definīcijas ietvaros tirgus dalībniekiem 
būtu jāspēj izvēlēties, ar kādu tirgus 
dalībnieku kategoriju mijiedarbojas viņu 
rīkojumi, ciktāl to īsteno atklāti un 
pārredzami un ciktāl tas nav saistīts ar 
diskrimināciju no platformas organizētāja 
puses. Tā kā tiek ieviesti papildu 
identifikatori un tirdzniecības pazīmes, 
tirdzniecības vietām būtu jānodrošina 
iespēja noteikt atšķirīgas dalības 
kategorijas, lai pēc vajadzības to attīstītu 
kā papildu izvēles pakalpojumu 
lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik vairākas daudzpusējās tirdzniecības sistēmas piedāvā šādu izvēles pakalpojumu 
saviem lietotājiem vai nu kā opciju, kas lietotājam pašam jāizvēlas, vai ar īpaši izstrādātas 
tehnoloģijas starpniecību. Tā kā šis tiesību akts ļauj noteikt konkrētas tirgus dalībnieku 
kategorijas, būtu skaidri jānorāda, ka daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētajām 
tirdzniecības sistēmām būtu jāspēj saviem klientiem dot iespēju izvēlēties rīkojumus, ar ko tie 
nevēlas pieļaut savu rīkojumu mijiedarbību, piemēram, ļoti biežu tirdzniecības darījumu 
sabiedrībām.

Grozījums Nr. 231
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 

(13) Sistemātiski internalizētāji būtu 
jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, kas 
regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
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sistēmas un šādi darījumi netiek veikti 
reti, pēc ad hoc principa un neregulāri.
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā 
ieguldījumu sabiedrības, kas regulēti, bieži 
un sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai, ko veic saistībā ar rīkojuma 
izpildi, ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus,
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus biržas. 
Ārpusbiržas tirdzniecība ir divpusēja 
tirdzniecība ārpus regulēta tirgus un 
daudzpusējām tirdzniecības sistēmām, un 
šādi darījumi tiek veikti reti, pēc ad hoc 
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internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

principa un neregulāri ar tiesīgiem 
darījumu partneriem un apjomos, kas 
pārsniedz standarta tirgus apjomu. 
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā 
ieguldījumu sabiedrības, kas regulēti, bieži 
un sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, jebkādai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem 
vajadzētu būt atbilstošiem un 
kvantitatīviem kritērijiem, kas papildina 
kvalitatīvos kritērijus to ieguldījumu 
sabiedrību identificēšanai, kuras jāreģistrē 
kā sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā.
Sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
sasaistīt trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai visām tirdzniecības platformām, ko organizē tirgus organizētāji vai 
ieguldījumu sabiedrības, tiktu piemēroti atbilstīgi tirgus noteikumi. Lai novērstu visas 
regulatīvās nepilnības, vajadzīga skaidra ārpusbiržas tirdzniecības definīcija. Lai 
nodrošinātu pabeigtību, ir ietverti citi svarīgi ārpusbiržas tirdzniecības raksturlielumi, proti, 
tiesīgi darījumu partneri un standarta tirgus apjoms. Atsauce uz vairumtirdzniecības 
darījumu partneriem (FITD nav definēts un nav precīzs) tiek aizstāta ar atsauci uz tiesīgiem 
darījumu partneriem (FITD ir definēts un ir precīzs).

Grozījums Nr. 233
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda (13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
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klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas un regulētas tirdzniecības 
sistēmas un šādi darījumi netiek veikti 
reti, pēc ad hoc principa un neregulāri. 
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā 
ieguldījumu sabiedrības, kas regulēti, bieži 
un sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus biržas. 
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā 
ieguldījumu sabiedrības, kas regulēti, bieži 
un sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, jebkādai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem 
vajadzētu būt atbilstošiem un 
kvantitatīviem kritērijiem, kas papildina 
kvalitatīvos kritērijus to ieguldījumu 
sabiedrību identificēšanai, kuras jāreģistrē 
kā sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā.
Sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
sasaistīt trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
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sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus biržas, ja šī 
tirdzniecība ir divpusēja tirdzniecība, 
ārpus regulēta tirgus un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un ja vien šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa, neregulāri un apjomos, kas 
pārsniedz standarta tirgus apjomu, un ar 
tiesīgiem darījumu partneriem. 
Sistemātiski internalizētāji būtu jādefinē kā 
ieguldījumu sabiedrības, kas regulēti, bieži 
un sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības 
sistēmas. Lai nodrošinātu šīs definīcijas 
objektīvu un efektīvu piemērošanu 
ieguldījumu sabiedrībām, jebkādai 
divpusējai tirdzniecībai ar klientiem 
vajadzētu būt atbilstošiem un 
kvantitatīviem kritērijiem, kas papildina 
kvalitatīvos kritērijus to ieguldījumu 
sabiedrību identificēšanai, kuras jāreģistrē 
kā sistemātiski internalizētāji, kā noteikts 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar 
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā.
Sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
sasaistīt trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses.

Or. en

Pamatojums

Kategorija „regulētas tirdzniecības sistēmas” tiek svītrota, jo visām tirdzniecības 
platformām, ko organizē tirgus organizētāji vai ieguldījumu sabiedrības, daudzpusējas 
tirdzniecības laikā būtu jāpiemēro atbilstīgi tirgus noteikumi (t. i., pārredzamība, 
nediskrecionāra izpilde, nediskriminējoša piekļuve un pilnīga tirgus uzraudzība).

Grozījums Nr. 235
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
tirdzniecības vietas ir sistēmas, kurās
daudzu trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses mijiedarbojas sistēmā, 
sistemātisks internalizētājs nedrīkstētu 
sasaistīt trešo personu pirkšanas un 
pārdošanas intereses funkcionāli tādā pašā 
veidā, kā to dara tirdzniecības vieta.

Or. en

Pamatojums

FITD/R būtu jāprognozē gaidāmās tendences, lai nodrošinātu, ka jebkāda regulēta 
daudzpusēja tirdzniecība, kas varētu norisināties nākotnē un kas ir līdzīga tirdzniecības 
sistēmām vai kas ir tām funkcionāli līdzīga, tiek atbilstīgi regulēta.
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Grozījums Nr. 236
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju vai konkrētos 
gadījumos par regulētu tirdzniecības 
sistēmu, ja vien darījumi netiek veikti 
ārpus regulēta tirgus, daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas un regulētas 
tirdzniecības sistēmas un šādi darījumi 
netiek veikti reti, pēc ad hoc principa un 
neregulāri. Sistemātiski internalizētāji būtu 
jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, kas 
regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri. Sistemātiski 
internalizētāji būtu jādefinē kā ieguldījumu 
sabiedrības, kas regulēti, bieži un 
sistemātiski veic darījumus savā vārdā, 
izpildot klientu rīkojumus ārpus regulēta 
tirgus, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

(13) Ieguldījumu sabiedrība, kas izpilda 
klientu rīkojumus, izmantojot sev 
piederošu kapitālu, būtu jāuzskata par 
sistemātisku internalizētāju, ja vien 
darījumi netiek veikti ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas un 
regulētas tirdzniecības sistēmas un šādi 
darījumi netiek veikti reti, pēc ad hoc 
principa un neregulāri vai ar klienta 
piekrišanu. Sistemātiski internalizētāji 
būtu jādefinē kā ieguldījumu sabiedrības, 
kas regulēti, bieži un sistemātiski veic 
darījumus savā vārdā, izpildot klientu 
rīkojumus ārpus regulēta tirgus, 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas vai 
regulētas tirdzniecības sistēmas. Lai 
nodrošinātu šīs definīcijas objektīvu un 
efektīvu piemērošanu ieguldījumu 
sabiedrībām, jebkādai divpusējai 
tirdzniecībai ar klientiem vajadzētu būt 
atbilstošiem un kvantitatīviem kritērijiem, 
kas papildina kvalitatīvos kritērijus to 
ieguldījumu sabiedrību identificēšanai, 
kuras jāreģistrē kā sistemātiski 
internalizētāji, kā noteikts Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK, 21. pantā. Lai arī 
regulētā tirdzniecības sistēma ir jebkura 
sistēma, kurā daudzu trešo personu 
pirkšanas un pārdošanas intereses 
mijiedarbojas sistēmā, sistemātisks 
internalizētājs nedrīkstētu sasaistīt trešo 
personu pirkšanas un pārdošanas intereses.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai gan būtu jāpiemēro pasākumi, 
lai novērstu klientu rīkojumu izpildi 
regulētā tirdzniecības sistēmā, izmantojot 
regulētā tirdzniecības sistēmā strādājošai 
ieguldījumu sabiedrībai vai tirgus 
organizētājam piederošu kapitālu, ir 
pieejamas tirgus veidošanas darbības, kas 
ir klientu interesēs, piemēram, iespējas 
nodrošināšana ieguldījumu sabiedrībai 
izpildīt klientu iesniegtos rīkojumus, 
reaģēt uz klientu pieprasījumu veikt 
tirdzniecības darījumu, iegūt labāko 
izpildi vai ierobežot risku, kurš saistīts ar 
klienta tirdzniecības darījumiem. Sev 
piederoša kapitāla izmantošanai regulētā 
tirdzniecības sistēmā piemēro stingrus
rīkojumu apstrādes noteikumus, lai 
novērstu interešu konfliktus, un 
ieguldījumu sabiedrībai saviem klientiem 
būtu jāatklāj, kā tai piederošo kapitālu 
drīkst izmantot regulētajā tirdzniecības 
sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
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nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai.
Klientu rīkojumu izpildē savā vārdā būtu 
jāietver uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, 
un tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 
Finanšu instrumentu rīkojumu izpilde, ko 
veic kā papildu darbību starp divām 
personām, kuru pamata uzņēmējdarbība 
grupu līmenī nav ne ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana šīs direktīvas 
nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

Or. en

Pamatojums

Dienas kārtības tirdzniecība ir svarīga klientu portfeļu pārvaldības daļa. Tos veic savā vārdā, 
bet ar tādiem pašiem raksturlielumiem un nereti ar tādam pašām summām kā darījumus, ko 
veic ar klientiem. Šie darījumi ir neaizvietojami, jo ir jānodrošina, ka uzņēmumiem arī 
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turpmāk ir iespēja atbalstīt savas pamata uzņēmējdarbības klientus, samazinot komercriskus.

Grozījums Nr. 240
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 
Klientu rīkojumu izpildē savā vārdā būtu 
jāietver uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija 
Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu 
darbības sākšanu un veikšanu nozīmē, 
nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības 
jomā. Ņemot vērā šajā direktīvā 
paredzētos kritērijus, regulatīvos 
tehniskajos standartos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 
Šiem kritērijiem būtu jānorāda uz to, ka 
darbība ir papildu darbība, ņemot vērā 



AM\901763LV.doc 23/130 PE489.463v01-00

LV

noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

darbības apmēru un saistīto risku 
salīdzinājumā ar pamata uzņēmējdarbības 
apmēru un risku. Šiem kritērijiem būtu 
arī jānodrošina, ka papildu darbības 
saskaņā ar 2. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu ietver tikai finanšu 
instrumentus, ko izmanto saistībā ar 
pamata uzņēmējdarbību, nevis mērķiem, 
kuriem nav nekādas saistības ar pamata 
uzņēmējdarbību. Nosakot, vai šīs darbības 
tiek veiktas kā papildu darbības, ir jāpatur 
prātā, ka uzņēmumiem, kas veic 
tirdzniecības darījumus ar ārpusbiržas 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem, 
piemēro regulatīvo uzraudzību saskaņā ar 
Regulu [ ] (Regula par Eiropas tirgus 
infrastruktūru), lai tirdzniecības darījumi 
ar ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem būtu pārredzamāki un 
drošāki. Uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina atbilstīgu un samērīgu FITD režīmu attiecībā uz papildu darbībām, 
koncentrējot uzmanību uz darbības apmēru un saistīto risku salīdzinājumā ar pamata 
uzņēmējdarbības apmēru un risku.
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Grozījums Nr. 241
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās izpilda klientu 
pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 
Klientu rīkojumu izpildē savā vārdā būtu 
jāietver uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
divām personām, kuru pamata 

(14) Šīs direktīvas darbības jomai 
nevajadzētu attiekties uz personām, kas 
pārvalda savus aktīvus, un uzņēmumiem, 
kas nesniedz ieguldījumu pakalpojumus 
un/vai neveic ieguldījumu darbības, kuras 
nav darījumu veikšana savā vārdā, ja vien 
tās nav tirgus līderes, regulēta tirgus vai 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas 
dalībnieces vai ja tās ir iesaistītas 
algoritmiskā tirdzniecībā, vai ja tās izpilda 
klientu pasūtījumus, rīkojoties savā vārdā. 
Izņēmuma kārtā personas, kas veic 
tirdzniecību ar finanšu instrumentiem savā 
vārdā kā regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas locekļi vai 
dalībnieki, tostarp kā tirgus veidotāji 
saistībā ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, emisiju kvotām vai no tiem 
atvasinātiem finanšu instrumentiem, kā 
papildu darbību savai pamata 
uzņēmējdarbībai, kuri grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. 
Deleģētajos tiesību aktos būtu jānosaka 
tehniskie kritēriji, lai noteiktu, vai darbība 
ir papildu darbība pamata uzņēmējdarbībai. 
Klientu rīkojumu izpildē savā vārdā būtu 
jāietver uzņēmumi, kuri izpilda dažādu 
klientu rīkojumus, pamatojoties uz 
saskaņotu pamatsummu (dienas kārtības 
tirdzniecība), kas būtu jāuzskata par 
uzņēmumiem, kas rīkojas kā principāli, un 
tiem būtu jāpiemēro šīs direktīvas 
noteikumi gan attiecībā uz klientu 
rīkojumu izpildi, gan darbības veikšanu 
savā vārdā. Finanšu instrumentu rīkojumu 
izpilde, ko veic kā papildu darbību starp 
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uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

divām personām, kuru pamata 
uzņēmējdarbība grupu līmenī nav ne 
ieguldījumu pakalpojumu sniegšana šīs 
direktīvas nozīmē, ne banku pakalpojumi 
Direktīvas 2006/48/EK nozīmē, nebūtu 
jāuzskata par tirdzniecības veikšanu savā 
vārdā, izpildot klientu rīkojumus.

Or. en

Pamatojums

Ļoti biežu tirdzniecības darījumu organizētājus neatbrīvo no FITD prasībām.

Grozījums Nr. 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Nav jāietver apdrošināšanas vai 
dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, uz 
kuru darbībām attiecas attiecīga 
kompetento uzraudzības iestāžu uzraudzība 
un uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. 
gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

(16) Nav jāietver apdrošināšanas vai 
dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, uz 
kuru darbībām attiecas attiecīga 
kompetento uzraudzības iestāžu uzraudzība 
un uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. 
gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), 
izņemot 1. panta 4. punktā aprakstīto.

Or. en

Pamatojums

Šis izņēmums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka, piemērojot attiecīgās FITD uzņēmējdarbības 
veikšanas sadaļas ieguldījumiem, kuru pamatā ir apdrošināšana, tiktu ņemts vērā 1. panta 
4. punkts.

Grozījums Nr. 243
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ieguldījumus klientiem nereti 
pārdod kā apdrošināšanas līgumus, kas ir 
alternatīvs vai aizstājošs variants finanšu 
instrumentiem, kurus reglamentē šī 
direktīva. Lai nodrošinātu privāto klientu
konsekventu aizsardzību, ir svarīgi, lai 
ieguldījumiem saskaņā ar apdrošināšanas 
līgumiem tiktu piemēroti vienādi 
uzņēmējdarbības veikšanas standarti, it 
sevišķi tie, kas attiecas uz interešu 
konfliktu pārvaldību, pamudinājumu 
ierobežojumiem un noteikumiem par 
konsultāciju piemērotības un vai 
tirdzniecības bez konsultācijas sniegšanas 
atbilstības nodrošināšanu. Tāpēc šīs 
direktīvas prasības attiecībā uz ieguldītāju 
aizsardzību un interešu konfliktiem būtu 
vienlīdz jāpiemēro arī ieguldījumiem, ko 
standartizē kā apdrošināšanas līgumus. 
Tā kā ieguldījumiem, kuros ir iesaistīta 
apdrošināšana, var būt īpašas iezīmes, kas 
atšķiras no citiem finanšu instrumentiem 
(piemēram, šādi ieguldījumu produkti var 
būt saistīti ar dzīvības apdrošināšanas 
elementu, kas paredz ieguldījuma 
personalizēšanu attiecībā uz konkrēto 
klientu), direktīvā ir paredzēts, ka EVTI 
un EAAPI sadarbojas, lai nodrošinātu 
pēc iespējas lielāku konsekvenci saistībā 
ar uzņēmējdarbības veikšanas standartu 
piemērošanu apdrošināšanas 
standartizētajiem privātajiem ieguldījumu 
produktiem, kuriem piemēro šo direktīvu, 
un pēc vajadzības ar turpmākiem 
noteikumiem 2. līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā uz apdrošināšanu pamatotu ieguldījumu līdzību FITD finanšu instrumentiem, ir 
svarīgi tiem piemērot tās pašas uzņēmējdarbības veikšanas prasības.
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Grozījums Nr. 244
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nav jāattiecina uz 
centrālajām bankām un citām iestādēm, 
kas veic līdzīgas funkcijas, kā arī valstu 
struktūrām, kuru pienākums ir pārvaldīt 
valsts parādu vai iesaistīties tā pārvaldībā 
atkarībā no tā, kurš no jēdzieniem attiecas 
uz ieguldījumu, izņemot daļēji vai pilnīgi 
valsts īpašumā esošas struktūras, kuru 
darbība ir saistīta ar tirdzniecību vai 
kapitāldaļu iegūšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 245
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nav jāattiecina uz 
centrālajām bankām un citām iestādēm, kas 
veic līdzīgas funkcijas, kā arī valstu 
struktūrām, kuru pienākums ir pārvaldīt 
valsts parādu vai iesaistīties tā pārvaldībā 
atkarībā no tā, kurš no jēdzieniem attiecas 
uz ieguldījumu, izņemot daļēji vai pilnīgi 
valsts īpašumā esošas struktūras, kuru 
darbība ir saistīta ar tirdzniecību vai 
kapitāldaļu iegūšanu.

(20) Šī direktīva nav jāattiecina uz 
centrālajām bankām un citām iestādēm, kas 
veic līdzīgas funkcijas, kā arī valstu 
struktūrām, kuru pienākums ir pārvaldīt 
valsts parādu vai iesaistīties tā pārvaldībā 
atkarībā no tā, kurš no jēdzieniem attiecas 
uz ieguldījumu, izņemot daļēji vai pilnīgi 
valsts īpašumā esošas struktūras, kuru 
darbība ir saistīta ar tirdzniecību vai 
kapitāldaļu iegūšanu. Tomēr nevienu 
valsts struktūru nevajadzētu atbrīvot no 
pienākuma ziņot kompetentajām iestādēm 
par darījumiem. 

Or. en
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Pamatojums

Ja uzskata, ka šā tiesību akta darbības jomā nav iespējams ietvert centrālās bankas utt., tām 
būtu vismaz jāprasa ziņot finanšu tirgu uzraudzītājiem par to darījumiem.

Grozījums Nr. 246
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai skaidrāk definētu izņēmumu 
režīmu Eiropas Centrālo banku sistēmai, 
citām valstu iestādēm, kas veic līdzīgas 
darbības, un iestādēm, kas daļēji veic 
valsts parāda pārvaldību, ir lietderīgi 
noteikt ierobežojumus tikai tām iestādēm 
un institūcijām, kas darbojas saskaņā ar 
kādas dalībvalsts tiesību aktiem vai 
Savienības tiesību aktiem, kā arī 
starptautiskām iestādēm, kuru locekļi ir 
viena vai vairākas dalībvalstis.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 247
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai skaidrāk definētu izņēmumu 
režīmu Eiropas Centrālo banku sistēmai, 
citām valstu iestādēm, kas veic līdzīgas 
darbības, un iestādēm, kas daļēji veic valsts 
parāda pārvaldību, ir lietderīgi noteikt 
ierobežojumus tikai tām iestādēm un 
institūcijām, kas darbojas saskaņā ar kādas 
dalībvalsts tiesību aktiem vai Savienības 
tiesību aktiem, kā arī starptautiskām 

(21) Lai skaidrāk definētu izņēmumu 
režīmu Eiropas Centrālo banku sistēmai, 
citām valstu iestādēm, kas veic līdzīgas 
darbības, un iestādēm, kas daļēji veic valsts 
parāda pārvaldību, ir lietderīgi noteikt 
ierobežojumus tikai tām iestādēm un 
institūcijām, kas darbojas saskaņā ar kādas 
dalībvalsts tiesību aktiem vai Savienības 
tiesību aktiem, kā arī starptautiskām 
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iestādēm, kuru locekļi ir viena vai vairākas 
dalībvalstis.

iestādēm, kuru locekļi ir viena vai vairākas 
dalībvalstis. Tomēr nevienu valsts 
struktūru nevajadzētu atbrīvot no 
pienākuma ziņot kompetentajām iestādēm 
par darījumiem. 

Or. en

Pamatojums

Ja uzskatīta, ka šā tiesību akta darbības jomā nav iespējams ietvert centrālās bankas utt., tām 
būtu vismaz jāprasa ziņot finanšu tirgu uzraudzītājiem par to darījumiem.

Grozījums Nr. 248
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Lai nodrošinātu elektroenerģijas un 
gāzes iekšējā tirgus atbilstīgu darbību un 
lai īstenotu pārvades sistēmu operatoru 
uzdevumus saskaņā ar 
Direktīvu 2009/72/EK, 
Direktīvu 2009/73/EK, Regulu (EK) 
Nr. 714/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009 
vai tīkla kodeksiem un pamatnostādnēm, 
kuras pieņemtas atbilstīgi minētajām 
regulām, pārvades sistēmu operatoriem 
un viņu pakalpojumu sniedzējiem ir 
jāpiemēro atbrīvojums, piešķirot pārvades 
tiesības vai nu kā fiziskas pārvades 
tiesības, vai kā finansiālas pārvades 
tiesības un paredzot platformu 
sekundārajai tirdzniecībai. Lai 
nodrošinātu pārvades tiesību efektīvu 
tirdzniecību, atbrīvojums ir personām 
jāpiemēro arī tad, kad tās iegādājas vai 
pārdod šīs pārvades tiesības.

Or. en
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Pamatojums

Pārvades tiesību (fiziskas pārvades tiesības vai finansiālas pārvades tiesības) tirdzniecība ir 
svarīgs ieguldījums iekšējā enerģētikas tirgus efektīvā darbībā, jo ierobežo risku. Šo finanšu 
instrumentu izrietošā reklasifikācija varētu atturēt tirgus dalībniekus no pārvades tiesību 
tirdzniecības, jo viņi varētu uzskatīt, ka FITD paredzētās prasības ir pārāk apgrūtinošas. 
Tāpēc vajadzīgs skaidrs noteikums, ar ko saskaņā šiem instrumentiem tiktu piemērots 
atbrīvojums.

Grozījums Nr. 249
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/44/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 92/49/EEK un 
Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 
2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz 
procedūras noteikumiem un vērtēšanas 
kritērijiem, kas piemērojami, veicot 
piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības 
iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē, 
noteikti sīki izstrādāti kritēriji, lai 
piesardzīgi novērtētu plānotās līdzdalības 
iegūšanu ieguldījumu sabiedrībā, un 
procedūra to piemērošanai. Lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību, skaidrību un 
paredzamību attiecībā uz novērtēšanas 
procesu, kā arī uz tā rezultātu, ir lietderīgi 
apstiprināt Direktīvā 2007/44/EK noteiktos 
kritērijus un piesardzīgas novērtēšanas 
procesu. Jo īpaši, kompetentajām iestādēm 
būtu jānovērtē potenciālā līdzdalības 
ieguvēja atbilstība un plānotās līdzdalības 
iegūšanas finanšu stabilitāte, izmantojot 
šādus kritērijus: potenciālā līdzdalības 
ieguvēja reputācija; jebkuras personas, kas 
vadīs ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbību, reputācija un pieredze; 
potenciālā līdzdalības ieguvēja finanšu 

(32) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra 
Direktīvā 2007/44/EK, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 92/49/EEK un 
Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 
2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz 
procedūras noteikumiem un vērtēšanas 
kritērijiem, kas piemērojami, veicot 
piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības 
iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē, 
noteikti sīki izstrādāti kritēriji, lai 
piesardzīgi novērtētu plānotās līdzdalības 
iegūšanu ieguldījumu sabiedrībā, un 
procedūra to piemērošanai. Lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību, skaidrību un 
paredzamību attiecībā uz novērtēšanas 
procesu, kā arī uz tā rezultātu, ir lietderīgi 
apstiprināt Direktīvā 2007/44/EK noteiktos 
kritērijus un piesardzīgas novērtēšanas 
procesu. Jo īpaši, kompetentajām iestādēm 
būtu jānovērtē potenciālā līdzdalības 
ieguvēja atbilstība un plānotās līdzdalības 
iegūšanas finanšu stabilitāte, izmantojot 
šādus kritērijus: potenciālā līdzdalības 
ieguvēja reputācija; jebkuras personas, kas 
vadīs ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbību, reputācija un pieredze; 
potenciālā līdzdalības ieguvēja finanšu 
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stabilitāte; ieguldījumu sabiedrības spēja 
ievērot piesardzības prasības, kas 
pamatojas uz šo un citām direktīvām, īpaši 
Direktīvu 2002/87/EK un 
Direktīvā 2006/49/EK; pamatotas 
aizdomas, ka notiek vai ir notikusi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai 
teroristu finansēšana vai tiek izdarīti šādu 
darbību mēģinājumi, vai arī plānotā 
līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādu 
risku Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 
izpratnē.

stabilitāte; ieguldījumu sabiedrības spēja 
ievērot piesardzības prasības, kas 
pamatojas uz šo un citām direktīvām, īpaši 
Direktīvu 2002/87/EK un 
Direktīvā 2006/49/EK; vai līdzdalības 
iegūšana radīs interešu konfliktus; 
pamatotas aizdomas, ka notiek vai ir 
notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšana vai teroristu finansēšana vai 
tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi, vai 
arī plānotā līdzdalības iegūšana varētu 
palielināt šādu risku 
Direktīvas 2005/60/EK 1. panta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Lai izvairītos no 
domāšanas grupā un veicinātu lēmumu 
kritisku apstrīdēšanu, pārstāvjiem 
ieguldījumu sabiedrību valdēs vajadzētu 
būt pietiekami dažāda vecuma, dzimuma, 
ģeogrāfiskās izcelsmes, ar pietiekami 
dažādu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, lai būtu pārstāvēti dažādi 
uzskati un pieredze. Lai nodrošinātu 
demogrāfiskās realitātes atbilstošu 
atspoguļojumu, īpaši liela nozīme ir arī 
dzimumu līdzsvaram.

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Dalībvalstīm būtu 
jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, kas 
nopietnu vadības pārkāpumu gadījumā 
ļautu saukt vadības struktūru locekļus pie 
atbildības.
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Or. en

Pamatojums

Nopietnu vadības pārkāpumu gadījumā vadības struktūru locekļi būtu jāsauc pie atbildības.

Grozījums Nr. 251
Antolín Sánchez Presedo

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Lai izvairītos no 
domāšanas grupā un veicinātu lēmumu 
kritisku apstrīdēšanu, pārstāvjiem 
ieguldījumu sabiedrību valdēs vajadzētu 
būt pietiekami dažāda vecuma, dzimuma, 
ģeogrāfiskās izcelsmes, ar pietiekami 
dažādu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, lai būtu pārstāvēti dažādi 
uzskati un pieredze. Lai nodrošinātu 
demogrāfiskās realitātes atbilstošu 
atspoguļojumu, īpaši liela nozīme ir arī 
dzimumu līdzsvaram.

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Lai izvairītos no 
domāšanas grupā un veicinātu lēmumu 
kritisku apstrīdēšanu, pārstāvjiem 
ieguldījumu sabiedrību valdēs vajadzētu 
būt pietiekami dažāda vecuma, dzimuma, 
ģeogrāfiskās izcelsmes, ar pietiekami 
dažādu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, lai būtu pārstāvēti dažādi 
uzskati un pieredze. Lai nodrošinātu 
demogrāfiskās realitātes atbilstošu 
atspoguļojumu, īpaši liela nozīme ir arī 
dzimumu līdzsvaram. Turklāt dalībvalstīm 
būtu jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, kas 
nopietnu vadības pārkāpumu gadījumā 
ļautu saukt vadības struktūru locekļus pie 
atbildības.

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Lai izvairītos no 
domāšanas grupā un veicinātu lēmumu 
kritisku apstrīdēšanu, pārstāvjiem 
ieguldījumu sabiedrību valdēs vajadzētu 
būt pietiekami dažāda vecuma, dzimuma, 
ģeogrāfiskās izcelsmes, ar pietiekami 
dažādu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, lai būtu pārstāvēti dažādi 
uzskati un pieredze. Lai nodrošinātu
demogrāfiskās realitātes atbilstošu 
atspoguļojumu, īpaši liela nozīme ir arī 
dzimumu līdzsvaram.

(38) Jānostiprina ieguldījumu sabiedrību 
vadības struktūru loma, lai nodrošinātu 
pienācīgu un apdomīgu sabiedrību 
pārvaldību un veicinātu tirgus integritāti un 
ieguldītāju interešu ievērošanu. 
Ieguldījumu sabiedrības vadības struktūrai 
kopumā vienmēr jāvelta pietiekami daudz 
laika un jābūt atbilstošai kompetencei, 
prasmēm un pieredzei, lai spētu izprast 
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbību 
un tās galvenos riskus. Lai izvairītos no 
domāšanas grupā un veicinātu lēmumu 
kritisku apstrīdēšanu, pārstāvjiem 
ieguldījumu sabiedrību valdēs vajadzētu 
būt pietiekami dažāda vecuma, dzimuma, 
ģeogrāfiskās izcelsmes, ar pietiekami 
dažādu izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju, lai būtu pārstāvēti dažādi 
uzskati un pieredze. Lai nodrošinātu 
demogrāfiskās realitātes atbilstošu 
atspoguļojumu, īpaši liela nozīme ir arī 
dzimumu līdzsvaram. Darbinieku 
pārstāvība vadības valdēs arī būtu 
jāuzskata par pozitīvu veidu, kā uzlabot 
dažādību, jo tas nodrošina svarīgu 
perspektīvu un faktiskas zināšanas par 
uzņēmuma iekšējām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Lai piemērotu pilnībā saskaņotu 
pieeju attiecībā uz korporatīvo pārvaldību
visās finanšu sabiedrībās Eiropas 
Savienībā, šeit ietvertajiem korporatīvās 
pārvaldības noteikumiem būtu jābūt 
tādiem pašiem, kādi ir paredzēti 
Direktīvā .. [Kapitāla prasību 
direktīva IV], un samērīgiem attiecībā 
pret konkrētās sabiedrības izmēru. 

Or. en

Grozījums Nr. 254
Gay Mitchell

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrības darbību efektīvu pārraudzību 
un kontroli, vadības struktūrai būtu 
jāpārzina ieguldījumu sabiedrības kopējā 
stratēģija un vajadzētu būt atbildīgai par to, 
ņemot vērā ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbību un riska profilu. Vadības 
struktūrai būtu jāuzņemas skaidri definēta 
atbildība par ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbības ciklu šādās jomās: 
uzņēmuma stratēģisko mērķu 
identificēšana un definēšana, savas iekšējās 
organizācijas apstiprināšana, tostarp 
darbinieku atlases un apmācību kritēriji, 
vispārējo pakalpojumu sniegšanas un 
darbību veikšanas politiku izveidošana, kā 
arī tirdzniecības personāla atalgojums un 
jaunu produktu apstiprināšana izplatīšanai 
klientiem. Ieguldījumu sabiedrību, to 
iekšējās organizācijas un pakalpojumu 
sniegšanas un darbību veikšanas politiku 
stratēģisko mērķu periodiskai 
uzraudzīšanai un novērtēšanai jānodrošina 

(39) Lai nodrošinātu ieguldījumu 
sabiedrības darbību efektīvu pārraudzību 
un kontroli, vadības struktūrai būtu 
jāpārzina ieguldījumu sabiedrības kopējā 
stratēģija un vajadzētu būt atbildīgai par to, 
ņemot vērā ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbību un riska profilu. Vadības 
struktūrai būtu jāuzņemas skaidri definēta 
atbildība par ieguldījumu sabiedrības 
uzņēmējdarbības ciklu šādās jomās: 
uzņēmuma stratēģisko mērķu 
identificēšana un definēšana, savas iekšējās 
organizācijas apstiprināšana, tostarp 
darbinieku atlases un apmācību kritēriji, 
vispārējo pakalpojumu sniegšanas un 
darbību veikšanas politiku izveidošana, kā 
arī tirdzniecības personāla atalgojums un 
jaunu produktu apstiprināšana izplatīšanai 
klientiem. Ieguldījumu sabiedrību, to 
iekšējās organizācijas un pakalpojumu 
sniegšanas un darbību veikšanas politiku 
stratēģisko mērķu periodiskai 
uzraudzīšanai un novērtēšanai jānodrošina 
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pastāvīga spēja veikt pienācīgu un 
apdomīgu pārvaldību, veicinot tirgu 
integritāti un ieguldītāju aizsardzību.

pastāvīga spēja veikt pienācīgu un 
apdomīgu pārvaldību, veicinot tirgu 
integritāti un ieguldītāju aizsardzību.
Saistībā ar jaunu produktu laišanu 
apgrozībā produktu ražotājiem vajadzētu 
arī regulāri pārskatīt savu produktu 
veiktspēju, lai novērtētu, vai produkta 
rezultāti atbilst tā izstrādātajam dizainam, 
un lai noteiktu, vai produkta mērķa tirgus 
joprojām ir atbilstīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Komisijas 2006. gada 10. augusta 
Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
terminu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem, dalībvalstīm ļauj ieguldījumu 
sabiedrību organizatorisko prasību 
kontekstā pieprasīt ierakstīt telefonsarunas 
vai elektronisko saziņu, kas ir saistīta ar 
klientu rīkojumiem. To telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas reģistrēšana, kas ir 
saistīta ar klientu rīkojumiem, ir atbilstīga 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un 
pamatota, lai stiprinātu ieguldītāju 
aizsardzību, uzlabotu tirgus uzraudzību un 
palielinātu tiesisko noteiktību ieguldījumu 
sabiedrību un to klientu interesēs. Šādas 
reģistrēšanas nozīme ir minēta arī Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 2010. 
gada 29. jūlijā izdotajās tehniskajās 
konsultācijās Eiropas Komisijai. Šo 
iemeslu dēļ ir lietderīgi šajā direktīvā 
paredzēt principus vispārējam režīmam 

(42) Komisijas 2006. gada 10. augusta 
Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz 
ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām 
prasībām un darbības nosacījumiem un 
terminu definīcijām minētās direktīvas 
mērķiem, dalībvalstīm ļauj ieguldījumu 
sabiedrību organizatorisko prasību 
kontekstā pieprasīt ierakstīt telefonsarunas 
vai elektronisko saziņu, kas ir saistīta ar 
klientu rīkojumiem. To telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas reģistrēšana, kas ir 
saistīta ar klientu rīkojumiem, ir atbilstīga 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un 
pamatota, lai stiprinātu ieguldītāju 
aizsardzību, uzlabotu tirgus uzraudzību un 
palielinātu tiesisko noteiktību ieguldījumu 
sabiedrību un to klientu interesēs. Šādas 
reģistrēšanas nozīme ir minēta arī Eiropas 
Vērtspapīru regulatoru komitejas 2010. 
gada 29. jūlijā izdotajās tehniskajās 
konsultācijās Eiropas Komisijai. Šo 
iemeslu dēļ ir lietderīgi šajā direktīvā 
paredzēt principus vispārējam režīmam 
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attiecībā uz to telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas ierakstīšanu, kas ir 
saistīti ar klientu rīkojumiem.

attiecībā uz to telefonsarunu vai 
elektroniskās saziņas ierakstīšanu, kas ir 
saistīti ar klientu rīkojumiem. Saistībā ar 
saziņu starp privātajiem klientiem un 
finanšu iestādēm ir atbilstīgi ļaut 
dalībvalstīm tā vietā atzīt šādas saziņas 
rakstiskus ierakstus attiecībā uz finanšu 
iestādēm, kas reģistrētas to teritorijā, un 
filiālēm, kuras atrodas to teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pēdējos desmit gados ievērojami 
attīstījušās tirdzniecības tehnoloģijas, un 
tagad tirgus dalībnieki tās plaši izmanto. 
Daudzi tirgus dalībnieki tagad izmanto 
algoritmisko tirdzniecību, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojuma 
aspektus ar minimālu cilvēka līdzdalību vai 
bez tās. Īpašs algoritmiskās tirdzniecības 
paveids ir ļoti bieži tirdzniecības darījumi, 
kad tirdzniecības sistēma ļoti ātri analizē 
tirgus datus vai signālus un pēc tam, 
balstoties uz šo analīzi, ļoti īsā laikā nosūta 
vai atjaunina lielu rīkojumu skaitu. Ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus parasti 
izmanto tirgotāji, kas veic tirdzniecību ar 
savu kapitālu, un būtībā tie ir nevis 
atsevišķa stratēģija, bet sarežģītas 
tehnoloģijas izmantošana, īstenojot 
tradicionālākas tirdzniecības stratēģijas, 
piemēram, tirgus veidošanu vai arbitrāžu.

(44) Pēdējos desmit gados ievērojami 
attīstījušās tirdzniecības tehnoloģijas, un 
tagad tirgus dalībnieki tās plaši izmanto. 
Daudzi tirgus dalībnieki tagad izmanto 
algoritmisko tirdzniecību, kurā datora 
algoritms automātiski nosaka rīkojuma 
aspektus ar minimālu cilvēka līdzdalību vai 
bez tās. Īpašs algoritmiskās tirdzniecības 
paveids ir ļoti bieži tirdzniecības darījumi, 
kad tirdzniecības sistēma ļoti ātri, parasti 
milisekundēs vai mikrosekundēs, analizē 
tirgus datus vai signālus un pēc tam, 
balstoties uz šo analīzi, ļoti īsā laikā nosūta 
vai atjaunina lielu rīkojumu skaitu. Ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus parasti 
izmanto tirgotāji, kas veic tirdzniecību ar 
savu kapitālu, un būtībā tie ir nevis 
atsevišķa stratēģija, bet sarežģītas 
tehnoloģijas izmantošana, īstenojot 
tradicionālākas tirdzniecības stratēģijas, 
piemēram, tirgus veidošanu vai arbitrāžu.

Or. en
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Pamatojums

Papildu precizējums attiecībā uz ļoti biežiem tirdzniecības darījumiem.

Grozījums Nr. 257
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45a) Ļoti bieži tirdzniecības darījumi kā 
tādi ir jāuzskata par tehnoloģiju progresa 
un pilnveidotu uzņēmējdarbības modeļu 
loģisku elementu. Akadēmisko pētījumu 
secinājumos parasti tiek apgalvots, ka ļoti 
bieži tirdzniecības darījumi veicina 
likviditāti un samazina svārstīgumu. Tajā 
pašā laikā ir secināts, ka jauno 
tehnoloģiju tāpat kā visus tirdzniecības 
veidus var neatbilstīgi izmantot 
ļaunprātīgām praksēm tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija 
ir devusi ieguvumus tirgum un tirgus 

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Ļoti bieži tirdzniecības 
darījumi tirgiem nodrošina tirdzniecības 
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dalībniekiem kopumā, piemēram, plašāku 
dalību tirgos, lielāku likviditāti, cenu 
mazāku starpību, samazinātu īstermiņa 
svārstīgumu un līdzekļus, lai labāk 
izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

apjomu, bet ļoti nelielu izmantojamu 
likviditāti, jo cenas rīkojumu reģistrā 
parasti saglabājas tikai dažas 
milisekundes, savukārt rīkojuma 
atcelšanas cenas ir ārkārtīgi augstas. 
Nedaudz stingrāki izplatījumi 
nekompensē pamatīguma trūkumu, 
rīkojumu saglabāšanas laiku vai 
uzskaitījumu. Ir pieejamas liecības, ka šī
tirdzniecības tehnoloģija rada vairākus 
riskus, piemēram, lielāku tirdzniecības 
vietu sistēmu pārslodzes risku lielāka 
rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. It sevišķi ir pieejamas 
liecības, ka ļoti biežu tirdzniecības 
darījumu tehnoloģija, nodrošinot 
informētības priekšrocību tās lietotājiem, 
iespējams, sekmēja to, ka institucionālie 
ieguldītāji, piemēram, pensiju fondi, 
aktīvāk izmantoja tumšos likviditātes 
portfeļus, cenšoties izvairīties no 
iespējamās negatīvās ietekmes uz 
rīkojumu izpildes cenām, ja rīkojumus 
identificētu ļoti biežu tirdzniecības 
darījumu organizētāji. Turklāt pastāv 
risks, ka algoritmiskās tirdzniecības 
sistēmas pārmērīgi reaģē uz citiem 
notikumiem tirgū, kas var palielināt 
svārstīgumu, ja tirgū jau pastāv kāda 
problēma. Turklāt šādi gūtā ļoti biežu 
tirdzniecības darījumu peļņa tiek iegūta 
uz citu ieguldītāju, piemēram, pensiju 
fondu noguldītāju, rēķina. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas. Šādi riski ir 
saistīti ar augstām infrastruktūras un 
uzraudzības izmaksām attiecībā uz ļoti 
biežiem tirdzniecības darījumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka ļoti bieži tirdzniecības darījumi tirdzniecības darījumu organizētājiem 
nodrošina informētības priekšrocību salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem. Šo priekšrocību 
galvenokārt nodrošina ātrums, kādā informāciju var iegūt un izmantot rīkojumu 
sagatavošanā un atcelšanā/izmainīšanā. Rezultātā institucionālie ieguldītāji iesniedz 
apjomīgus rīkojumus, vai nu lai sacenstos ar pārējiem, tādējādi sakaroties ar būtiskām 
izmaksām sev un saviem gala klientiem, vai lai censtos izvairītos no ļoti biežiem tirdzniecības 
darījumiem, darbojoties platformās, kurām viņiem nav piekļuves vai kurās rīkojumus ir 
vieglāk atcelt.

Grozījums Nr. 259
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija 
ir devusi ieguvumus tirgum un tirgus 
dalībniekiem kopumā, piemēram, plašāku 
dalību tirgos, lielāku likviditāti, cenu 
mazāku starpību, samazinātu īstermiņa 
svārstīgumu un līdzekļus, lai labāk 
izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija 
ir devusi ieguvumus tirgum un tirgus 
dalībniekiem kopumā, piemēram, plašāku 
dalību tirgos, lielāku likviditāti, cenu 
mazāku starpību, samazinātu īstermiņa 
svārstīgumu un līdzekļus, lai labāk 
izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Neņemot 
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algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

vērā iepriekš aprakstīto, ļaunprātīga 
izmantošana nav atļauta neatkarīgi no 
metodes, ko izmanto, lai iesaistītos tirgū. 
Jautājums par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu ir risināts Direktīvā par 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 
(2004/109/EK).

Or. en

Pamatojums

Komisijas noteiktā tehnoloģiju attīstība tirgu ietekmē gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. Tomēr 
tirgus ļaunprātīgu izmantošanu nedrīkstētu saistīt tikai ar to, ka tā dalībnieki izmanto 
progresīvas tehnoloģijas programmatūru, lai darbotos tirgos. Tirgus ļaunprātīga 
izmantošana var norisināties jebkurā līmenī. Tāpēc ir jāmin Direktīva par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu, lai sniegtu vienotu skatījumu un lai nodrošinātu katru vajadzību atsevišķi, bet 
visos līmeņos.

Grozījums Nr. 260
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
elektronisku piekļuvi vai garantētu un tiešu 
piekļuvi tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija 
ir devusi ieguvumus tirgum un tirgus 
dalībniekiem kopumā, piemēram, plašāku 
dalību tirgos, lielāku likviditāti, cenu 
mazāku starpību, samazinātu īstermiņa 
svārstīgumu un līdzekļus, lai labāk 
izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 

(46) Ļoti biežu tirdzniecības darījumu
tehnoloģijas izmantošana ir palielinājusi 
ieguldītāju tirdzniecības ātrumu, spējas un 
sarežģītību. Tāpat tā ļauj tirgus 
dalībniekiem atvieglot saviem klientiem 
tiešu piekļuvi tirgiem, izmantojot to 
tirdzniecības sistēmas, tiešu elektronisku 
piekļuvi vai garantētu un tiešu piekļuvi 
tirgum. Tirdzniecības tehnoloģija ir devusi 
ieguvumus tirgum un tirgus dalībniekiem 
kopumā, piemēram, plašāku dalību tirgos, 
lielāku likviditāti, cenu mazāku starpību, 
samazinātu īstermiņa svārstīgumu un 
līdzekļus, lai labāk izpildītu klientu 
rīkojumus. Tomēr šī ļoti biežu 
tirdzniecības darījumu tehnoloģija rada arī 
vairākus potenciālus riskus, piemēram, 
lielāku tirdzniecības vietu sistēmu 
pārslodzes risku lielāka rīkojumu apjoma 
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kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

dēļ, algoritmiskās tirdzniecības riskus 
izveidot dubultus vai kļūdainus rīkojumus 
vai citus tās darbības traucējumus, kas var 
apdraudēt pienācīgu tirgus darbību. Turklāt 
pastāv risks, ka algoritmiskās tirdzniecības 
sistēmas pārmērīgi reaģē uz citiem 
notikumiem tirgū, kas var palielināt 
svārstīgumu, ja tirgū jau pastāv kāda 
problēma. Visbeidzot, algoritmiskā 
tirdzniecība vai ļoti bieža tirdzniecība 
nepareizas tās izmantošanas gadījumā var 
pati radīt zināmas ļaunprātīgas darbības 
formas. Tomēr, kā apliecinājuši vairāki 
akadēmiski pētījumi, ļoti bieži 
tirdzniecības darījumi kopumā samazina 
svārstīgumu un veicina labāku cenu 
veidošanu dažādās tirgus vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu
elektronisku piekļuvi vai garantētu un 
tiešu piekļuvi tirgum. Tirdzniecības 
tehnoloģija ir devusi ieguvumus tirgum un 
tirgus dalībniekiem kopumā, piemēram, 
plašāku dalību tirgos, lielāku likviditāti, 
cenu mazāku starpību, samazinātu 
īstermiņa svārstīgumu un līdzekļus, lai 
labāk izpildītu klientu rīkojumus. Tomēr šī 
tirdzniecības tehnoloģija rada arī vairākus 
potenciālus riskus, piemēram, lielāku 
tirdzniecības vietu sistēmu pārslodzes risku 
lielāka rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 

(46) Tirdzniecības tehnoloģijas 
izmantošana ir palielinājusi ieguldītāju 
tirdzniecības ātrumu, spējas un sarežģītību. 
Tāpat tā ļauj tirgus dalībniekiem atvieglot 
saviem klientiem tiešu piekļuvi tirgiem, 
izmantojot to tirdzniecības sistēmas, tiešu 
piekļuvi tirgum, nefiltrētu tiešu piekļuvi 
tirgum vai garantētu piekļuvi.
Tirdzniecības tehnoloģija ir devusi 
ieguvumus tirgum un tirgus dalībniekiem 
kopumā, piemēram, plašāku dalību tirgos, 
lielāku likviditāti, cenu mazāku starpību, 
samazinātu īstermiņa svārstīgumu un 
līdzekļus, lai labāk izpildītu klientu 
rīkojumus. Tomēr šī tirdzniecības 
tehnoloģija rada arī vairākus potenciālus 
riskus, piemēram, lielāku tirdzniecības 
vietu sistēmu pārslodzes risku lielāka 
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tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

rīkojumu apjoma dēļ, algoritmiskās 
tirdzniecības riskus izveidot dubultus vai 
kļūdainus rīkojumus vai citus tās darbības 
traucējumus, kas var apdraudēt pienācīgu 
tirgus darbību. Turklāt pastāv risks, ka 
algoritmiskās tirdzniecības sistēmas 
pārmērīgi reaģē uz citiem notikumiem 
tirgū, kas var palielināt svārstīgumu, ja 
tirgū jau pastāv kāda problēma. Visbeidzot, 
algoritmiskā tirdzniecība vai ļoti bieža 
tirdzniecība nepareizas tās izmantošanas 
gadījumā var pati radīt zināmas 
ļaunprātīgas darbības formas.

Or. en

Pamatojums

Atsauces uz tiešu elektronisku piekļuvi būtu jāaizstāj ar „tiešu piekļuvi tirgum”, lai panāktu 
saskaņotību ar EVTI 2012. gada februāra tehniskajām pamatnostādnēm „Pamatnostādnes 
tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē” EVTI/2012/122 (EN).

Grozījums Nr. 262
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) EVTI 2012. gada februāra 
tehniskās pamatnostādnes 
„Pamatnostādnes tirdzniecības 
platformām, ieguldījumu sabiedrībām un 
kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
sistēmām un kontroli automatizētā 
tirdzniecības vidē” (EVTI/2012/122) būtu 
jāizmanto kā vispusīgs regulējums, lai 
šajā direktīvā ietvertu juridiski saistošus 
mehānismus nolūkā nostiprināt tirgu 
elastību nolūkā ņemt vērā jauno 
tirdzniecības tehnoloģiju. Ir svarīgi, lai 
EVTI būtu pilnvarota izdot turpmākas 
pamatnostādnes nolūkā ņemt vērā 
straujās tirdzniecības tehnoloģijas 
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izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Lai būtu iespējams ņemt vērā 
tehnoloģijas attīstību, regulētie tirgi un 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmas ir 
noteikuši sistēmas uzraudzības un 
kontroles pasākumus. Lai risinātu 
iepriekš minētos riskus, kas saistīti ar 
tehnoloģiski attīstītu tirdzniecību, EVTI ir 
ierosinājusi pamatnostādnes nolūkā 
Eiropas līmenī saskaņot prasības, ko 
piemēro regulētajiem tirgiem un 
ieguldījumu sabiedrībām 
(EVTI/2011/456). Lai gan šīs prasības ir 
izklāstītas attiecībā uz regulētajiem 
tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības 
sistēmām, regulētām tirdzniecības 
sistēmām un ieguldījumu sabiedrībām, ir 
jāpaskaidro, ka riska kontrole ir ļoti 
būtiska rīkojuma izcelsmes līmenī, jo šis 
posms ir saistīts ar būtisku daļu riska 
atbildības.

Or. en

Pamatojums

FITD risina nepieciešamību palielināt uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz 
regulētiem tirgiem, daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētām tirdzniecības 
sistēmām, taču ir ārkārtīgi svarīgi riska kontroli piemērot jau rīkojuma izcelsmes līmenī. 
Nepietiek ar kontroles pasākumu piemērošanu tirdzniecības vai mijieskaita vietā. Būtu 
jācenšas tos paredzēt katrā tirdzniecības un mijieskaita posmā. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt 
atbilstīgu kontroles pasākumu nepieciešamību. EVTI pamatnostādnes par sistēmām un 
kontroli risina šo jautājumu.
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Grozījums Nr. 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kurām piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
algoritmiski un ļoti bieži tirdzniecības 
darījumi tiktu uzskatīti par ieguldījumu 
pakalpojumiem vai darbībām, arī ja tos 
veic savā vārdā. Tas nodrošinātu, ka 
uzņēmumi, kas veic šīs darbības, ir 
saņēmuši atļauju darboties kā 
ieguldījumu sabiedrības un ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina konsekvence starp šo apsvērumu un ierosinātās FITD 17. pantu, kas 
attiecas ne tikai uz ļoti biežiem tirdzniecības darījumiem, bet arī uz algoritmiskiem 
darījumiem, un būtu jāpaskaidro, ka atļauju izsniegšana šiem uzņēmumiem ir vajadzīga tādēļ, 
ka šīs darbības uzskata par ieguldījumu pakalpojumiem. Algoritmisks darījums, ko veic, 
netieši piekļūstot tirdzniecības vietām, finanšu tirgiem un stabilitātei patiešām rada tikpat 
daudz risku, cik algoritmisks darījums, kuru veic tirdzniecības vietas tiešs loceklis (ECB 
ierosinājums).

Grozījums Nr. 265
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kurām piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
algoritmiski un ļoti bieži tirdzniecības 
darījumi tiktu uzskatīti par ieguldījumu 
pakalpojumiem vai darbībām, arī ja tos 
veic savā vārdā. Tas nodrošinātu, ka 
uzņēmumi, kas veic šīs darbības, ir 
saņēmuši atļauju darboties kā 
ieguldījumu sabiedrības un ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina konsekvence starp šo apsvērumu un ierosinātās FITD 17. pantu, kas 
attiecas ne tikai uz ļoti biežiem tirdzniecības darījumiem, bet arī uz algoritmiskiem 
darījumiem, un būtu jāpaskaidro, ka atļauju izsniegšana šiem uzņēmumiem ir vajadzīga tādēļ, 
ka šīs darbības uzskata par ieguldījumu pakalpojumiem. Algoritmisks darījums, ko veic, 
netieši piekļūstot tirdzniecības vietām, finanšu tirgiem un stabilitātei patiešām rada tikpat 
daudz risku, cik algoritmisks darījums, kuru veic tirdzniecības vietas tiešs loceklis.

Grozījums Nr. 266
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
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veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kurām piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tāpat būtu jāspēj skaidri noteikt 
rīkojumu plūsmas, kas nāk no 
automātiskās tirdzniecības. Tas 
nodrošinātu, ka uz tiem attiecas šīs 
direktīvas organizatoriskās prasības un tie 
tiek pienācīgi uzraudzīti.

Or. en

Pamatojums

Algoritmiski un ļoti bieži tirdzniecības darījumi ir skaidri jāatzīmē rīkojumu reģistrā, lai 
tirdzniecības vietas un regulatori varētu tos efektīvi uzraudzīt.

Grozījums Nr. 267
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz visu
tirdzniecības vietu organizētājiem, kurām
piekļūs šādas sabiedrības. Būtu vēlams 
nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas veic ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, būtu 
atbilstoša atļauja, ja tie ir tirdzniecības 
vietas tieši locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz 
tiem attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.
Tāpat ir lietderīgi izbeigt tiešas garantētas 
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piekļuves prakses īstenošanu, lai novērstu 
risku, ka sabiedrības ar nepietiekamiem 
kontroles pasākumiem rada nesakārtotus 
tirgus apstākļus, un nodrošinātu to, ka 
tirgus dalībniekus var identificēt un saukt 
pie atbildības par jebkādu nesakārtotu 
apstākļu radīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz visu
tirdzniecības vietu organizētājiem, kurām
piekļūs šādas sabiedrības. Būtu vēlams 
nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas veic ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, būtu 
atbilstoša atļauja, ja tie ir tirdzniecības 
vietas tieši locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz 
tiem attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.
Tāpat tiešas piekļuves tirgus gadījumos ir 
lietderīgi nodrošināt, ka tiek piemēroti visi 
saprātīgie pasākumi, lai novērstu risku, 
kas varētu rasties, ja sabiedrības īstenotu 
nepietiekamus kontroles pasākumus, 
tostarp ka tirgus dalībniekus var 
identificēt un saukt pie atbildības par 
jebkādu nesakārtotu apstākļu radīšanu.

Or. en



PE489.463v01-00 48/130 AM\901763LV.doc

LV

Grozījums Nr. 269
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kuriem piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.

(47) Šos potenciālos riskus, ko rada 
biežāka tehnoloģijas izmantošana, vislabāk 
var mazināt, apvienojot konkrētas risku 
kontroles, lai kontrolētu sabiedrības, kuras 
veic algoritmisko tirdzniecību vai ļoti 
biežus tirdzniecības darījumus, ar citiem 
pasākumiem, kas vērsti uz tirdzniecības 
vietu organizētājiem, kurām piekļūs šādas 
sabiedrības. Būtu vēlams nodrošināt, lai 
uzņēmumiem, kas veic ļoti biežus 
tirdzniecības darījumus, būtu atbilstoša 
atļauja, ja tie ir tirdzniecības vietas tieši 
locekļi. Tas nodrošinātu, ka uz tiem 
attiecas šīs direktīvas organizatoriskās 
prasības un tie tiek pienācīgi uzraudzīti.
Šajā saistībā EVTI būtu jāīsteno svarīgs 
koordinēšanas uzdevums, lai noteiktu 
atbilstīgu apjomu nolūkā Eiropas līmenī 
nodrošināt tirgu sakārtotu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Lai skaidri noteiktu katru 
tirdzniecības vietas piekļuves metodi, 
EVTI būtu jāsagatavo saraksts ar 
tirdzniecības vietas piekļuves veidiem un 
metodēm ar reģistrētas ieguldījumu 
sabiedrības vai tirdzniecības vietas locekļa 
starpniecību.
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Or. en

Grozījums Nr. 271
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Uzņēmumiem un tirdzniecības vietām 
būtu jāizveido spēcīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka automātiskā tirdzniecība 
neapdraud pienācīgu tirgus darbību un to 
nevar izmantot ļaunprātīgos nolūkos. 
Tirdzniecības vietām būtu jānodrošina arī, 
lai to tirdzniecības sistēmas būtu elastīgas 
un atbilstoši pārbaudītas darbam ar lielāku 
rīkojumu plūsmu vai spriedzi tirgū un 
aprīkotas ar bloķēšanas sistēmām, lai uz 
laiku pārtrauktu tirdzniecību pēkšņu un 
negaidītu cenu svārstību gadījumā.

(48) Uzņēmumiem un tirdzniecības vietām 
būtu jāizveido spēcīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka automātiskā tirdzniecība 
neapdraud pienācīgu tirgus darbību un to 
nevar izmantot ļaunprātīgos nolūkos un ka 
automātiskās tirdzniecības tehnoloģija 
tiek pilnībā testēta pirms tirdzniecības 
vietai tiek piešķirta piekļuve. Tirdzniecības 
vietām būtu jānodrošina arī, lai to 
tirdzniecības sistēmas būtu elastīgas un 
atbilstoši pārbaudītas darbam ar lielāku 
rīkojumu plūsmu vai spriedzi tirgū un 
aprīkotas ar bloķēšanas sistēmām, lai uz 
laiku pārtrauktu tirdzniecību konsekventi 
visās tirdzniecības vietās pēkšņu un 
negaidītu cenu svārstību gadījumā.
Tirdzniecības vietām nevajadzētu 
nodrošināt priviliģētu piekļuvi 
informācijai automātiskās tirdzniecības 
organizētājiem, jo tas viņiem nodrošinātu 
negodīgu priekšrocību attiecībā pret 
pārējiem tirgus dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības vietas ļoti biežu tirdzniecības darījumu dalībniekiem nereti nodrošina rīkojumu 
reģistra īsus priekšskatījumus un citu informāciju, izslēdzot pārējos dalībniekus. Tas rada 
negodīgus konkurences apstākļus, ko nevajadzētu pieļaut.

Grozījums Nr. 272
Pascal Canfin
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Tirdzniecības stratēģijas, kas 
saistītas ar ļoti lielu skaitu rīkojumu, no 
kuriem lielākā daļa tiek atcelti vai slēgti 
līdz dienas beigām, var aizņemt būtisku 
tirdzniecības sistēmas jaudas daļu, 
nodrošinot vien nelielu faktisko likviditāti 
pārējiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc ir 
jānodrošina, ka tirdzniecības vietu maksas 
struktūras ir pārredzamas, 
nediskriminējošas un taisnīgas un ka tās 
ir veidotas tā, lai infrastruktūras izmaksas 
klientiem tiktu piemērotas proporcionāli 
atkarībā no tā, kā viņi izmanto 
tirdzniecības sistēmas jaudu, un lai 
veicinātu sakārtotus tirgus apstākļus. 
Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt, ka 
praksēm, kas saistītas ar augstiem 
ziņojumu nosūtīšanas vai atcelšanas 
rādītājiem attiecībā pret faktisko 
tirdzniecību un kas varētu radīt 
nesakārtotus tirgus apstākļus, tiek 
piemērota augstāka maksa.

Or. en

Pamatojums

Daudzi institucionālie ieguldītāji ir norādījuši, ka ļoti bieži tirdzniecības darījumi nodrošina 
nelielu lietderīgo likviditāti, tādēļ nereti tie šai funkcijai saņem „atlaides”.

Grozījums Nr. 273
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Ir jānodrošina arī tas, ka 
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tirdzniecības vietu maksas struktūras ir 
pārredzamas, nediskriminējošas un 
taisnīgas un ka tās nav veidotas tā, lai 
radītu nesakārtotus tirgus apstākļus. 
Tāpēc regulētajos tirgos būtu jāpiemēro 
maksas struktūras, kas stimulē sistēmas 
paziņojumu zemākus rādītājus attiecībā 
pret veiktajiem tirdzniecības darījumiem. 
Tas var ietvert augstākas maksas slieksni 
par lieliem atcelšanas gadījumiem vai 
maksu par katru ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina
tiešu elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 
riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas 
un pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs 
prasības vajadzības gadījumā var grozīt 
atbilstoši turpmākām inovācijām un 
attīstībai šajā jomā.

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi
klientiem aizliegt tiešu elektronisku 
piekļuvi tirgiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 275
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 
riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas un 
pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs prasības 
vajadzības gadījumā var grozīt atbilstoši 
turpmākām inovācijām un attīstībai šajā 
jomā.

(49) Atzīstot tiešas elektroniskas piekļuves 
nozīmi, lai veicinātu ieguldītāju aktivitāti 
ES finanšu tirgos, un papildus 
pasākumiem attiecībā uz algoritmisko 
tirdzniecību un ļoti biežiem tirdzniecības 
darījumiem ir lietderīgi izveidot kontroli 
tām ieguldījumu sabiedrībām, kas 
klientiem nodrošina tiešu elektronisku 
piekļuvi tirgiem, jo šie uzņēmumi var veikt 
elektronisko tirdzniecību, dodot tālāku 
elektronisku piekļuvi tirgum un radot 
daudzus līdzīgus riskus Tāpat ir lietderīgi, 
ka uzņēmumi, kas sniedz tiešu elektronisku 
piekļuvi, nodrošina, lai personas, kas 
izmanto šo pakalpojumu, būtu atbilstoši 
kvalificētas un pakalpojuma izmantošanai 
tiktu veikta riska kontrole. Deleģētajos 
aktos būtu sīkāk jāizstrādā organizatoriskās 
prasības attiecībā uz šīm jaunajām 
tirdzniecības formām. Būtu jānodrošina, lai 
šīs prasības vajadzības gadījumā var grozīt 
atbilstoši turpmākām inovācijām un 
attīstībai šajā jomā. Tieši nolūkā 
nodrošināt minētos kontroles pasākumus 
EVTI, apspriežoties ar tirgu, ir 
izstrādājusi „Pamatnostādnes 
tirdzniecības platformām, ieguldījumu 
sabiedrībām un kompetentajām iestādēm 
attiecībā uz sistēmām un kontroli 
automatizētā tirdzniecības vidē” 
(EVTI/2011/456), un tā ir atbalstāma 
rīcība.

Or. en
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Pamatojums

Tieša elektroniskā piekļuve ir modernas tirdzniecības vides svarīgākā daļa daudzos regulētos 
tirgos un daudzpusējās tirdzniecības sistēmās ES un citviet. Ja šāda piekļuve ir pienācīgi 
kontrolēta, tā ieguldītājiem un dalībniekiem piedāvā iespēju izvēlēties, kā un kur viņi veic 
tirdzniecības darījumus ar finanšu instrumentiem. EVTI ir sadarbojusies ar tirgus 
dalībniekiem, lai izstrādātu skaidras un lietderīgas pamatnostādnes, kas nodrošina praktisku 
veidu, kā tirdzniecības vietas var akceptēt tiešu elektronisko piekļuvi.

Grozījums Nr. 276
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 
riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas un 
pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs prasības 
vajadzības gadījumā var grozīt atbilstoši 
turpmākām inovācijām un attīstībai šajā 
jomā.

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
piekļuvi tirgiem. Tāpat ir lietderīgi, ka 
uzņēmumi, kas sniedz tiešu piekļuvi 
tirgiem, nodrošina, lai personas, kas 
izmanto šo pakalpojumu, būtu atbilstoši 
kvalificētas un pakalpojuma izmantošanai 
tiktu veikta riska kontrole. Deleģētajos 
aktos būtu sīkāk jāizstrādā organizatoriskās 
prasības attiecībā uz šīm jaunajām 
tirdzniecības formām. Būtu jānodrošina, lai
šīs prasības vajadzības gadījumā var grozīt 
atbilstoši turpmākām inovācijām un 
attīstībai šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Burkhard Balz
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Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 
riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas un 
pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs prasības 
vajadzības gadījumā var grozīt atbilstoši 
turpmākām inovācijām un attīstībai šajā 
jomā.

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir jānodrošina 
efektīvu kontroles pasākumu piemērošana 
tām ieguldījumu sabiedrībām, kas 
klientiem nodrošina tiešu piekļuvi tirgiem, 
jo šie uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku tiešu piekļuvi 
tirgum. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu piekļuvi tirgiem, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas un 
pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs prasības 
vajadzības gadījumā var grozīt atbilstoši 
turpmākām inovācijām un attīstībai šajā 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
elektronisku piekļuvi tirgiem, jo šie 
uzņēmumi var veikt elektronisko 
tirdzniecību, dodot tālāku elektronisku 
piekļuvi tirgum un radot daudzus līdzīgus 

(49) Papildus pasākumiem attiecībā uz 
algoritmisko tirdzniecību un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem ir lietderīgi 
izveidot kontroli tām ieguldījumu 
sabiedrībām, kas klientiem nodrošina tiešu 
piekļuvi tirgiem, jo šie uzņēmumi var veikt 
elektronisko tirdzniecību, dodot tālāku 
elektronisku piekļuvi tirgum un radot 
daudzus līdzīgus riskus. Tāpat ir lietderīgi, 
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riskus. Tāpat ir lietderīgi, ka uzņēmumi, 
kas sniedz tiešu elektronisku piekļuvi, 
nodrošina, lai personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, būtu atbilstoši kvalificētas un 
pakalpojuma izmantošanai tiktu veikta 
riska kontrole. Deleģētajos aktos būtu 
sīkāk jāizstrādā organizatoriskās prasības 
attiecībā uz šīm jaunajām tirdzniecības 
formām. Būtu jānodrošina, lai šīs prasības 
vajadzības gadījumā var grozīt atbilstoši 
turpmākām inovācijām un attīstībai šajā 
jomā.

ka uzņēmumi, kas sniedz tiešu piekļuvi 
tirgiem, nodrošina, lai personas, kas 
izmanto šo pakalpojumu, būtu atbilstoši 
kvalificētas un pakalpojuma izmantošanai 
tiktu veikta riska kontrole. Deleģētajos 
aktos būtu sīkāk jāizstrādā organizatoriskās 
prasības attiecībā uz šīm jaunajām 
tirdzniecības formām. Būtu jānodrošina, lai 
šīs prasības vajadzības gadījumā var grozīt 
atbilstoši turpmākām inovācijām un 
attīstībai šajā jomā.

Or. en

Pamatojums

Atsauces uz tiešu elektronisku piekļuvi būtu jāaizstāj ar „tiešu piekļuvi tirgum”, lai panāktu 
saskaņotību ar EVTI 2012. gada februāra tehniskajām pamatnostādnēm „Pamatnostādnes 
tirdzniecības platformām, ieguldījumu sabiedrībām un kompetentajām iestādēm attiecībā uz 
sistēmām un kontroli automatizētā tirdzniecības vidē” EVTI/2012/122 (EN).

Grozījums Nr. 279
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
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tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un jāuzlabo 
informācijas apmaiņa un sadarbība starp 
tirdzniecības vietām attiecībā uz konkrētu 
instrumentu, ko tirgo vairākās tirdzniecības 
vietās, ārkārtēju apstākļu gadījumos.

tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un vēl 
vairāk jāuzlabo informācijas apmaiņa un 
sadarbība starp tirdzniecības vietām 
attiecībā uz konkrētu instrumentu, ko tirgo 
vairākās tirdzniecības vietās. Tādēļ būtu 
jāieceļ pirmā sarakstā iekļaušanas 
tirdzniecības vieta, lai tā uzņemtos 
vispārēju atbildību par reāllaika 
uzraudzību, un pirmajām sarakstā 
iekļaušanas un sekundārajām 
tirdzniecības vietām būtu jānosaka 
pienākums sadarboties. Pirmajai sarakstā 
iekļaušanas tirdzniecības vietai 
nevajadzētu ļaut izmantot sekundārās 
tirdzniecības vietas informāciju 
uzņēmējdarbības nolūkos. Būtu jāpiemēro 
informācijas vai ētiski ierobežojumu starp 
pirmās sarakstā iekļaušanas tirdzniecības 
vietas uzņēmējdarbības un uzraudzības 
nodaļām, lai izvairītos no interešu 
konflikta vai tirgus manipulācijām. 
Sekundārajam tirgum būtu jāatļauj 
izmantot jebkādu uzraudzības 
tehnoloģiju, kas tam ļauj nodrošināt 
atbilstību tā saistībām saskaņā ar šo 
direktīvu un Regulu .. [Regula par tirgus 
ļaunprātīgu izmantošanu] neatkarīgi no 
tā, kādu uzraudzības tehnoloģiju izmanto 
pirmā sarakstā iekļaušanas tirdzniecības 
vieta.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājusies iespēja ļaunprātīgi izmantot tirgus un 
manipulēt ar tiem, izmantojot starptirgu stratēģijas, šo tirgu uzraudzības funkcijām ir 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka ir iespējams identificēt arī šādas starptirgu stratēģijas. 
Pirmajai sarakstā iekļaušanas tirdzniecības vietai ir vislielākās iespējas uzņemties vispārēju 
atbildību, jo tā atrodas vistuvāk emitenta informācijas plūsmai. Tas novērsīs noteikšanas 
plaisu sadrumstalotā tirdzniecības vidē.
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Grozījums Nr. 280
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un jāuzlabo 
informācijas apmaiņa un sadarbība starp 
tirdzniecības vietām attiecībā uz konkrētu 
instrumentu, ko tirgo vairākās tirdzniecības 
vietās, ārkārtēju apstākļu gadījumos.

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un vēl 
vairāk jāuzlabo informācijas apmaiņa un 
sadarbība starp tirdzniecības vietām 
attiecībā uz konkrētu instrumentu, ko tirgo 
vairākās tirdzniecības vietās. Tādēļ būtu 
jāieceļ pirmās sarakstā iekļaušanas 
tirdzniecības vietas kompetentā iestāde, lai 
tā uzņemtos vispārēju atbildību par 
reāllaika uzraudzību, un pirmajām 
sarakstā iekļaušanas un sekundārajām 
tirdzniecības vietām būtu jānosaka 
pienākums sadarboties.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tirgu sadrumstalotības dēļ ir palielinājusies iespēja ļaunprātīgi izmantot tirgus un 
manipulēt ar tiem, izmantojot starptirgu stratēģijas, šo tirgu uzraudzības funkcijām ir 
jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka ir iespējams identificēt šādas starptirgu stratēģijas. Pirmās 
sarakstā iekļaušanas tirdzniecības vietas kompetentajai iestādei ir vislielākās iespējas 
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uzņemties vispārēju atbildību, jo tā atrodas vistuvāk emitenta informācijas plūsmai. 
Sekundārajiem tirgiem ir jāpiemēro pienākums sadarboties.

Grozījums Nr. 281
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar 
ārkārtējiem apstākļiem. Turklāt 
jāformalizē un jāuzlabo informācijas 
apmaiņa un sadarbība starp tirdzniecības 
vietām attiecībā uz konkrētu instrumentu, 
ko tirgo vairākās tirdzniecības vietās, 
ārkārtēju apstākļu gadījumos.

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam. Turklāt jāformalizē un 
jāuzlabo informācijas apmaiņa un 
sadarbība starp tirdzniecības vietām 
attiecībā uz konkrētu instrumentu, ko tirgo 
vairākās tirdzniecības vietās, ārkārtēju 
apstākļu gadījumos.

Or. en

Pamatojums

Visi tirgi tirdzniecību pārtrauc vienlaikus, lai saglabātu tirgus integritāti un godīgus 
konkurences apstākļus starp tirdzniecības vietām.
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Grozījums Nr. 282
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un jāuzlabo 
informācijas apmaiņa un sadarbība starp
tirdzniecības vietām attiecībā uz konkrētu 
instrumentu, ko tirgo vairākās tirdzniecības 
vietās, ārkārtēju apstākļu gadījumos.

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un jāuzlabo 
informācijas apmaiņa un sadarbība 
attiecībā uz konkrētu instrumentu, ko tirgo 
vairākās tirdzniecības vietās. Lai to 
panāktu, pirmajai sarakstā iekļaušanas 
tirdzniecības vietai būtu jābūt atbildīgai 
par visu rīkojumu reģistru reāllaika 
uzraudzību gan pirmajās sarakstā 
iekļaušanas, gan sekundārajās 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības sadrumstalotības dēļ, ko izraisa FITD īstenošana, ir palielinājusies iespēja 
ļaunprātīgi izmantot tirgus un manipulēt ar tiem, izmantojot starptirgu stratēģijas. Ne 
tirdzniecības vietās, ne kompetentajās iestādēs nav reāllaika uzraudzības funkcijas, kas 
aplūkotu akciju tirdzniecību kopumā. Šī nepilnība ir jānovērš. Šis uzdevums būtu jāveic 
pirmās sarakstā iekļaušanas tirdzniecības vietas uzraudzības funkcijai. Tā atrodas vistuvāk 
emitenta informācijas plūsmai.
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Grozījums Nr. 283
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jāsaskaņo procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi seko 
šim lēmumam, ja vien tirdzniecības 
turpināšanu nevar attaisnot ar ārkārtējiem 
apstākļiem. Turklāt jāformalizē un jāuzlabo 
informācijas apmaiņa un sadarbība starp 
tirdzniecības vietām attiecībā uz konkrētu 
instrumentu, ko tirgo vairākās tirdzniecības 
vietās, ārkārtēju apstākļu gadījumos.

(50) Pašlaik ES darbojas liels skaits 
tirdzniecības vietu, no kurām daudzas tirgo 
identiskus instrumentus. Lai novērstu 
potenciālus riskus ieguldītājiem, 
jāformalizē un tālāk jākoordinē procesi 
attiecībā uz ietekmi uz citu tirdzniecības 
vietu tirdzniecību, ja viena tirdzniecības 
vieta nolemj pārtraukt vai atcelt kāda 
finanšu instrumenta tirdzniecību. Tiesiskās 
noteiktības nolūkā un lai atbilstoši novērstu 
interešu konfliktus, ja tiek izdarīts lēmums 
pārtraukt vai atcelt instrumentu 
tirdzniecību, būtu jānodrošina, ka 
gadījumā, ja viens regulēts tirgus vai 
daudzpusējā tirdzniecības sistēma pārtrauc 
tirdzniecību, lai neatklātu informāciju par 
emitentu vai finanšu instrumentu, citi tiek 
informēti par šo lēmumu un seko tam, ja 
vien tirdzniecības turpināšanu nevar 
attaisnot ar ārkārtējiem apstākļiem. Turklāt 
jāformalizē un jāuzlabo informācijas 
apmaiņa un sadarbība starp tirdzniecības 
vietām attiecībā uz konkrētu instrumentu, 
ko tirgo vairākās tirdzniecības vietās, 
ārkārtēju apstākļu gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51a) Ir daudzi veidi, kādos tiek 
samazināta ieguldītāju peļņa no 
ieguldījumiem, tostarp ar maksām, 
izmaksām un citiem ieturējumiem. Tie var 
būt ietverti vairākos slāņos, tāpēc nav 
acīmredzami, vai turpmākā slānī vai 
finansējumā var pat būt noteikti kā 
ieguldījums, kas ieguldītājiem apgrūtina 
izpratni par ieturējumu kopējo līmeni. 
Tāpēc visi ieturējumi ir jāietver kopējā 
līmenī, un ieguldītājiem ir jānodrošina 
apraksts par ilgtermiņa ietekmi uz peļņu, 
tieši salīdzinot ieguldītāja peļņu ar kopējo 
ieturējumu. Tas būtu jānodrošina pirms 
ieguldījuma veikšanas, pamatojoties uz 
saprātīgām prognozēm, un vismaz reizi 
gadā par katru faktisko ieguldījumu. 
EVTI būtu jāizdod pamatnostādnes par 
prognožu un prezentāciju formātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51a) Dalībvalstīm īpaši jānodrošina, lai 
ieguldījumu sabiedrības izvērtē izplatīto 
(jo īpaši tieši izveidoto) finanšu 
instrumentu konsekvenci, pienācīgi 
salīdzinot šo instrumentu īpašības un 
iespējamo klientu mērķauditorijas 
īpašības un vajadzības, kam šie 
instrumenti ir paredzēti. Turklāt 
dalībvalstīm jāpieprasa, lai ieguldījumu 
sabiedrības veic atbilstīgus pasākumus ar 
mērķi nodrošināt tirdzniecības un 
izplatīšanas politikas atbilstību 
piemērotības un atbilstības izvērtēšanas 
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noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par 
saņemto pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk 
ierobežot uzņēmumu iespēja pieņemt vai 
saņemt pamudinājumus no trešām 
personām, īpaši no emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, sniedzot 
atsevišķas ieguldījumu konsultācijas 
pakalpojumu un veicot portfeļu 
pārvaldību. Šādos gadījumos vajadzētu 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem ieguldījumu 
konsultācijas vai ieguldījumu sabiedrības 
sniegs klientiem tiem ieteikto finanšu 
instrumentu atbilstības regulāru 
novērtējumu. Ir lietderīgi arī pieprasīt 
ieguldījumu sabiedrībām paskaidrot 
klientiem tiem sniegto konsultāciju 
iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu tiesisko 
regulējumu ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot ieguldījumu 
sabiedrībām un klientiem izdarīt izvēli, ir 
lietderīgi noteikt nosacījumus šā 
pakalpojuma sniegšanai gadījumā, ja 
uzņēmumi informē klientus par 
pamudinājuma pieņemšanu vai 
saņemšanu no trešās personas. Veicot
portfeļu pārvaldību, ieguldījumu 
sabiedrība nepieņem vai nesaņem maksas, 
komisijas naudas vai citus monetārus 
labumus, ko izmaksājusi vai 
nodrošinājusi persona, kura rīkojas trešās 
personas vārdā, saistībā ar pakalpojuma 
sniegšanu klientiem, izņemot ja klients ir 
pienācīgi informēts par šādām maksām, 
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atļaut tikai ierobežotus nemonetārus 
labumus, piemēram, apmācības par 
produktu īpašībām, ja tas neietekmē 
ieguldījumu sabiedrību spēju rīkoties 
klientu interesēs, kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK.

komisijas naudām vai monetārajiem 
labumiem pirms attiecīgā pakalpojuma 
sniegšanas vai ja šīs maksas, komisijas 
naudas vai monetārie labumi galu galā 
nodrošina klientam ieguvumus.

Or. en

Pamatojums

Monetāros pamudinājumus nevajadzētu aizliegt, ja tie neapdraud ieguldījumu sabiedrību 
spēju rīkoties savu klientu interesēs, kā paskaidrots Direktīvas 2006/73/EK 26. pantā. 
Nemonetāri labumi aktīvu pārvaldītājiem nodrošina būtisku atbalstu saistībā ar ieguldījumu 
lēmumu pieņemšanu un tiem piemēro FITD 2. līmeņa prasību, ka tiem ir jāuzlabo 
pakalpojuma kvalitāte. Pamudinājumu izmantošanai vienmēr būtu jāsaņem klientu noteikta 
piekrišana.

Grozījums Nr. 287
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai ieguldījumu 
sabiedrības sniegs klientiem tiem ieteikto 
finanšu instrumentu atbilstības regulāru 
novērtējumu. Ir lietderīgi arī pieprasīt 
ieguldījumu sabiedrībām paskaidrot 
klientiem tiem sniegto konsultāciju 
iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu tiesisko 
regulējumu ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot ieguldījumu 
sabiedrībām un klientiem izdarīt izvēli, ir 
lietderīgi noteikt nosacījumus šā 
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gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem,
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

pakalpojuma sniegšanai gadījumā, ja 
uzņēmumi informē klientus, ka 
pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi aizliegt 
uzņēmumiem izmaksāt trešām personām 
pamudinājumus vai saņemt tos no trešām 
personām, īpaši no emitentiem, 
uzņēmumiem, kas izpilda rīkojumus 
klientu vārdā, vai produktu piegādātājiem 
saistībā ar ieguldījumu konsultācijas 
pakalpojumu, portfeļu pārvaldību vai 
tirdzniecības darījumiem ar privātajiem 
klientiem bez konsultācijas sniegšanas. 
Šādos gadījumos vajadzētu atļaut tikai 
ierobežotus nemonetārus labumus, 
piemēram, apmācības par produktu 
īpašībām un — uzņēmumiem, kas veic 
portfeļu pārvaldību —, pakalpojumus, 
kuri saistīti ar rīkojumu izpildi un 
pētījumiem, ja šie pakalpojumi neietekmē
vai, visticamāk, neietekmēs ieguldījumu 
sabiedrību spēju rīkoties klientu interesēs, 
kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK.

Or. en

Pamatojums

AK ir ieviesusi augstākus patērētāju aizsardzības standartus, īstenojot mazumtirdzniecības 
pārskatu. ES vienotā tirgus interesēs, kā arī lai nodrošinātu aizsardzību visiem ES 
patērētājiem un godīgus konkurences apstākļus starp finanšu konsultantiem, ir lietderīgi šos 
augstākos standartus piemērot visā FITD.

Grozījums Nr. 288
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
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noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par 
saņemto pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk 
ierobežot uzņēmumu iespēja pieņemt vai 
saņemt pamudinājumus no trešām 
personām, īpaši no emitentiem vai 
produktu piegādātājiem, sniedzot 
atsevišķas ieguldījumu konsultācijas 
pakalpojumu un veicot portfeļu 
pārvaldību. Šādos gadījumos vajadzētu 
atļaut tikai ierobežotus nemonetārus 
labumus, piemēram, apmācības par 
produktu īpašībām, ja tas neietekmē 
ieguldījumu sabiedrību spēju rīkoties 
klientu interesēs, kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK.

noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem ieguldījumu 
konsultācijas saistībā ar trešās personas 
pamudinājuma pieņemšanu vai 
saņemšanu vai ieguldījumu sabiedrības 
tiem sniedz ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības regulāru novērtējumu. Ir 
lietderīgi arī pieprasīt ieguldījumu 
sabiedrībām paskaidrot klientiem tiem 
sniegto konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk 
izstrādātu tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka konsultācijas tiek sniegtas saistībā ar 
pamudinājuma pieņemšanu vai 
saņemšanu no trešās personas. Veicot 
portfeļu pārvaldību profesionālajiem un 
privātajiem klientiem saskaņā ar 4. panta 
1. punkta 9. un 10. apakšpunktu, 
ieguldījumu sabiedrība pirms vienošanās 
informē klientu par pamudinājumu 
paredzēto apjomu, un regulārajos 
ziņojumos būtu jānorāda visi izmaksātie 
vai saņemtie pamudinājumi.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrībām, kas sniedz finanšu portfeļu pārvaldības pakalpojumus, ir aizliegts 
pieņemt jebkādus monetāros labumus, kurus izmaksā trešā persona par šādiem 
pakalpojumiem (izņemot gadījumus, kad tos saņem tieši no ieguldītājiem). Noteiktajā 
pienākumā nav ņemts vērā tas, ka privātajiem un profesionālajiem klientiem parasti ir 
vajadzīgs augstāks aizsardzības līmenis salīdzinājumā ar tiesīgiem darījumu partneriem. 
Ņemot vērā iepriekš sacīto, būtu jāierobežo šīs regulas darbības joma, piemērojot to 
situācijām, kad finanšu portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniedz privātiem un profesionāliem 
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klientiem.

Grozījums Nr. 289
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu 
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu 
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēju pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja šie 
pakalpojumi neietekmē ieguldījumu 
sabiedrību spēju rīkoties klientu interesēs, 
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paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK. kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK. Lai vēl vairāk 
aizsargātu patērētājus, ir lietderīgi 
nodrošināt, ka ieguldījumu sabiedrības 
neatalgo savus darbiniekus vai nenovērtē 
to rezultātus veidā, kas ir pretrunā 
sabiedrības pienākumam rīkoties savu 
klientu interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu 
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu 
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēju pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
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no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas 
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām. Ja šī 
direktīva to nepārprotami neaizliedz, 
pamudinājumiem būtu jāpiemēro 
nosacījumi, kas pašlaik paredzēti 
Direktīvas 2006/73/EK 26. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai ieguldījumu 
sabiedrība sniegs klientiem tiem ieteikto 
finanšu instrumentu atbilstības regulāru 
novērtējumu. Ir lietderīgi arī pieprasīt 
ieguldījumu sabiedrībām paskaidrot 
klientiem tiem sniegto konsultāciju 
iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu tiesisko 
regulējumu ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot ieguldījumu 
sabiedrībām un klientiem izdarīt izvēli, ir 
lietderīgi noteikt nosacījumus šā 
pakalpojuma sniegšanai gadījumā, ja 
uzņēmumi informē klientus, ka 
pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
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pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēju pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem, uzņēmumiem, kas izpilda 
rīkojumus klientu vārdā, vai produktu 
piegādātājiem, sniedzot ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām un —
uzņēmumiem, kas veic portfeļu 

pārvaldību —, pakalpojumus, kuri saistīti 
ar rīkojumu izpildi un pētījumiem, ja šie 
pakalpojumi neietekmē ieguldījumu 
sabiedrību spēju rīkoties klientu interesēs, 
kā tas sīkāk paskaidrots 
Direktīvā 2006/73/EK. Lai vēl vairāk 
aizsargātu patērētājus, ir lietderīgi 
nodrošināt, ka ieguldījumu sabiedrības 
neatalgo savus darbiniekus vai nenovērtē 
to rezultātus veidā, kas ir pretrunā 
sabiedrības pienākumam rīkoties savu 
klientu interesēs, tostarp stimulējot 
darbiniekus dot priekšroku konkrētam 
finanšu instrumentam, lai gan cits 
instruments klienta vajadzības 
nodrošinātu labāk.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Corien Wortmann-Kool

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
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tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas 
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai ieguldījumu 
sabiedrība sniedz klientiem tiem ieteikto 
finanšu instrumentu atbilstības regulāru 
novērtējumu. Ir lietderīgi arī pieprasīt 
ieguldījumu sabiedrībām paskaidrot 
klientiem tiem sniegto konsultāciju 
iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu tiesisko 
regulējumu ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot ieguldījumu 
sabiedrībām un klientiem izdarīt izvēli, ir 
lietderīgi noteikt nosacījumus šā 
pakalpojuma sniegšanai gadījumā, ja 
uzņēmumi informē klientus, ka 
konsultācija tiek sniegta kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot 
uzņēmumu iespēju pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot ieguldījumu konsultācijas 
ieguldījumu pakalpojumus, veicot portfeļu 
pārvaldību vai sniedzot citu ieguldījumu 
pakalpojumu, kura dēļ klients paļaujas uz 
ieguldījumu sabiedrības spriestspēju. 
Šādos gadījumos vajadzētu atļaut tikai 
ierobežotus nemonetārus labumus, 
piemēram, apmācības par produktu 
īpašībām vai ieguldījumu izpētes veikšana, 
ja tas neietekmē ieguldījumu sabiedrību 
spēju rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai pastāvīgu
tiem ieteikto finanšu instrumentu 
atbilstības novērtējumu. Ir lietderīgi arī 
pieprasīt ieguldījumu sabiedrībām 
paskaidrot klientiem tiem sniegto 
konsultāciju iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu 
tiesisko regulējumu ieguldījumu 
konsultāciju sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot 
ieguldījumu sabiedrībām un klientiem 
izdarīt izvēli, ir lietderīgi noteikt 
nosacījumus šā pakalpojuma sniegšanai 
gadījumā, ja uzņēmumi informē klientus, 
ka pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk ierobežot
uzņēmumu iespēja pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas 
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

(52) Lai sniegtu ieguldītājiem visu 
nepieciešamo informāciju, ir lietderīgi 
noteikt prasību ieguldījumu sabiedrībām, 
kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, 
precizēt to sniegto konsultāciju 
pamatojumu, jo īpaši produktu klāstu, kuru 
tās ņem vērā, sniedzot klientiem 
personiskus ieteikumus, neatkarīgi no tā, 
vai tās sniedz klientiem atsevišķas 
ieguldījumu konsultācijas vai tiem ieteikto 
finanšu instrumentu atbilstības regulāru 
novērtējumu. Ir lietderīgi arī pieprasīt 
ieguldījumu sabiedrībām paskaidrot 
klientiem tiem sniegto konsultāciju 
iemeslus. Lai sīkāk izstrādātu tiesisko 
regulējumu ieguldījumu konsultāciju 
sniegšanai, vienlaicīgi ļaujot ieguldījumu 
sabiedrībām un klientiem izdarīt izvēli, ir 
lietderīgi noteikt nosacījumus šā 
pakalpojuma sniegšanai gadījumā, ja 
uzņēmumi informē klientus, ka 
pakalpojums tiek sniegts kā atsevišķa 
konsultācija. Lai uzlabotu ieguldītāju 
aizsardzību un klientu sapratni par saņemto 
pakalpojumu, ir lietderīgi tālāk paskaidrot
uzņēmumu iespēju pieņemt vai saņemt 
pamudinājumus no trešām personām, īpaši 
no emitentiem vai produktu piegādātājiem, 
sniedzot atsevišķas ieguldījumu 
konsultācijas pakalpojumu un veicot 
portfeļu pārvaldību. Šādos gadījumos 
vajadzētu atļaut tikai ierobežotus 
nemonetārus labumus, piemēram, 
apmācības par produktu īpašībām, ja tas 
neietekmē ieguldījumu sabiedrību spēju 
rīkoties klientu interesēs, kā tas sīkāk 
paskaidrots Direktīvā 2006/73/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Ja ieguldījumu konsultācijas 
pakalpojumu klientam sniedz ieguldījumu 
sabiedrība, pakalpojumu un konsultācijas 
izmaksas būtu jāapraksta pakalpojumu 
pamatdokumentā, kas nepārsniedz 
[2 lappuses], izklāstot galvenos 
pakalpojumus, kurus sniegs klientam, 
informāciju par konsultanta kvalifikāciju, 
kā noteikts [24. panta 9. punktā], un 
klientam sniedzamās konsultācijas 
kopējās izmaksas. EVTI būtu jāizstrādā 
saistoši tehniskie standarti, kuros noteikts 
pakalpojumu pamatdokumenta obligātais 
saturs. Ja maksu un pamudinājumu 
izmaksas nevar noteikt pirms konsultāciju 
pakalpojuma sniegšanas, pakalpojumu 
pamatdokumentos būtu vispusīgi, precīzi 
un saprotami jāapraksta aprēķināšanas 
metode, cik vien praktiski iespējams ātri 
pēc tam klientam norādot kopējās 
izmaksas un to ietekmi uz konsultācijas 
peļņu. Ja konsultāciju pakalpojuma 
sniedz pastāvīgi, ieguldījumu 
konsultācijas izmaksas, ietverot 
pamudinājumus, jānorāda regulāri, 
vismaz reizi gadā. Regulārajā ziņojumā 
būtu jānorāda visi iepriekšējā periodā 
izmaksātie vai saņemtiem pamudinājumi.

Or. en

Pamatojums

Klientiem jābūt informētiem par ieguldījumu konsultāciju pakalpojuma kopējām izmaksām, 
ietverot gan klienta tieši segtās maksas ieguldījumu konsultantam, gan maksas, komisijas 
naudas un monetāros labumus, kurus izmaksājusi trešā persona („pamudinājumi”). Šī 
informācija klientam jāsniedz pirms ieguldījumu konsultāciju pakalpojuma sniegšanas. 
Informācija ir jāsniedz neatkarīgi no tā, vai konsultāciju sniegs kā atsevišķu konsultāciju vai 
ne.



AM\901763LV.doc 73/130 PE489.463v01-00

LV

Grozījums Nr. 295
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Lai ieguldītājiem nodrošinātu 
pienācīgu aizsardzību, ieguldījumu 
sabiedrībām būtu jāpiemēro pienākums 
īstenot atbilstīgu darbinieku pieņemšanas 
politiku un nodrošināt atbilstīgus darba 
apstākļus darbiniekiem, kas klientiem 
sniedz konsultācijas, pakalpojumus un 
pārdod finanšu produktus. Uzņēmumiem 
būtu jāpārliecinās, ka šie darbinieki ir 
pienācīgi kvalificēti, ka viņi saņem 
nepārtrauktu aktuālu apmācību un ka 
viņiem tiek nodrošināts vajadzīgais laiks, 
lai viņi spētu sniegt līdzsvarotas un 
vispusīgas konsultācijas. Uzņēmumiem 
nevajadzētu darbiniekus pakļaut 
neobjektīvām pārdošanas stratēģijām, 
kuru pamatā, piemēram, ir pārmēru 
augsti pārdošanas mērķi vai pārdošanas 
norādes, kas norāda uz konkrētu 
pakalpojumu vai produktu un kas 
nemudinātu darbiniekus sniegt objektīvus 
un godīgus ieteikumus atbilstīgi klientu 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
52.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52a) Attiecībā uz darbiniekiem, kas 
sniedz konsultācijas par finanšu 
produktiem un instrumentiem vai pārdod 
tos privātajiem klientiem, dalībvalstīm 
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būtu jānodrošina, ka šo darbinieku 
atalgojums uzņēmumā neietekmē viņu 
objektivitāti, sniedzot atbilstīgus 
ieteikumus, pārdodot produktus vai 
objektīvi, skaidri un nepārprotami 
aprakstot informāciju. Atalgojums šādos 
gadījumos nedrīkstētu būt atkarīgs tikai 
no pārdošanas mērķiem vai uzņēmuma 
peļņas no konkrēta finanšu instrumenta. 
Atalgojumam, kura pamatā ir pārdošanas 
apjomi vai mērķi, varētu piemērot 
pamudinājumu atgūšanu vai 
samazināšanu, ja ir pieļauta negodīga 
pārdošanas prakse.

Or. en

Pamatojums

Pārdošanas mērķi un citi pamudinājumi var veicināt negodīgu pārdošanas praksi. Analogi kā 
prēmiju gadījumā vajadzētu apsvērt pamudinājumu atgūšanu vai samazināšanu, ja 
pamudinājumi ir pārmēru lieli.

Grozījums Nr. 297
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
52.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52b) Attiecībā uz darbiniekiem, kas 
sniedz konsultācijas par finanšu 
produktiem un instrumentiem vai pārdod 
tos privātajiem klientiem, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka šo darbinieku 
atalgojums uzņēmumā neietekmē viņu 
objektivitāti, sniedzot atbilstīgus 
ieteikumus, pārdodot produktus vai 
objektīvi, skaidri un nepārprotami 
aprakstot informāciju. Atalgojums šādos 
gadījumos nedrīkstētu būt atkarīgs tikai 
no pārdošanas mērķiem vai uzņēmuma 
peļņas no konkrēta finanšu instrumenta.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jārīkojas saistība ar atalgojuma praksēm uzņēmumos, lai novērstu 
neobjektīvu konsultāciju un finanšu instrumentu pārdošanas risku klientiem. Nevajadzētu 
atļaut atalgojuma shēmas, piemēram, ievērojamas pārdošanas prēmijas, kas saistītas ar 
konkrētu finanšu instrumentu, ja tās rada risku, ka ieguldījumu sabiedrība klientiem sniegs 
neatbilstīgus ieteikumus vai pārdos neatbilstīgus produktus vai pakalpojumus.

Grozījums Nr. 298
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
52.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52c) Attiecībā uz darbiniekiem, kas 
sniedz konsultācijas par finanšu 
produktiem un instrumentiem vai pārdod 
tos privātajiem klientiem, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka šiem darbiniekiem ir 
atbilstīgas zināšanas un kompetence 
piedāvāto produktu jomā. Tas ir sevišķi 
svarīgi, ņemot vērā ieguldījumu produktu 
struktūras pieaugošo sarežģītību un 
nepārtrauktās inovācijas. Ieguldījumu 
produkta iegāde ir saistīta ar risku, un 
ieguldītajiem jāspēj paļauties uz 
informāciju un sniegto novērtējumu 
kvalitāti. Turklāt darbiniekiem ir 
jānodrošina pietiekams laiks un resursi, 
lai viņi spētu klientiem sniegt visu būtisko 
informāciju par piedāvātajiem 
produktiem/instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu sabiedrību darbiniekiem jābūt atbilstīgām zināšanām un kompetencei piedāvāto 
produktu jomā.
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Grozījums Nr. 299
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai 
ir struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam 
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu.

Or. en

Pamatojums

Instrumentiem, kas ir iekļauti regulētu tirgu sarakstos, jau piemēro ES tiesību aktus 
pamatinformācijas atklāšanas jomā vai riska pārvaldības noteikumus. Tāpēc šiem produktiem 
vajadzētu būt pieejamiem ieguldītājiem darījumu veikšanai.

Grozījums Nr. 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz
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Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā 
riska novērtēšanu. Ir lietderīgi arī 
skaidrāk definēt kritērijus to finanšu 
instrumentu izvēlei, ar kuriem šie 
pakalpojumi ir saistīti, lai izslēgtu tos
finanšu instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Jo īpaši ir 
lietderīgi izslēgt iespēju sniegt šos 
pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība. Ir 
lietderīgi arī pievērst lielāku uzmanību 
pārredzamībai, nevis tādu finanšu 
instrumentu struktūrai kā kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamie vērtspapīri, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, ņemot vērā to, ka 
struktūra un sarežģītības pakāpe ne 
vienmēr nosaka, vai finanšu instruments 
ir saistīts ar risku vai ne. Ja vajadzīgs, 
attiecībā uz risku, ka klients nespēj izprast 
produktu, nākotnē vajadzētu veikt 
būtiskas izmaiņas, pamatojoties uz 
ietekmes novērtējumu, kurā regulēto 
produktu informācijai ieguldītājiem, 
piemēram, ieguldītāja pamatinformācijai 
attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu
pārvedamajiem vērtspapīriem, būtu jābūt 
iespējai pierādīt savu vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam 
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, kas ietver atvasinātu finanšu 
instrumentu vai ir struktūras sastāvā, 
apgrūtinot klientam izprast saistīto risku.
Kolektīvo ieguldījumu pārvedamo 
vērtspapīru akcijas vai daļu gadījumā tās 
visas būtu jāuzskata par nesarežģītām 
akcijām vai daļām, izņemot strukturētos 
kolektīvo ieguldījumu pārvedamos 
vērtspapīrus, kas noteikti Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 583/2010 36. panta 
1. punkta 2. apakšpunktā un kas neatbilst 
Eiropas Komisijas izdotajiem vispārējiem 
kritērijiem, lai būtu iespējams analizēt 
cita finanšu instrumenta sarežģītību, kurš 
nav ietverts to produktu sarakstā, ko 
automātiski uzskata par nesarežģītiem 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam 
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, kas ietver atvasinātu finanšu 
instrumentu vai ir struktūras sastāvā, 
apgrūtinot klientam izprast saistīto risku.

Or. en

Pamatojums

Sekmīgs kolektīvo ieguldījumu pārvedamo vērtspapīru zīmols varētu zaudēt reputāciju trešo 
valstu regulatoru un ieguldītāju acīs, ja kādu no kolektīvo ieguldījumu pārvedamajiem 
vērtspapīriem vairs automātiski neuzskatītu par nesarežģītu produktu, jo tad tos varētu 
uzskatīt par nepiemērotiem produktiem privātajiem ieguldītājiem. Varētu tikt ietekmēta arī 
Eiropas ieguldītāju uzticība kolektīvo ieguldījumu pārvedamajiem vērtspapīriem. Sarežģītība 
nav tas pats, kas risks. Gluži pretēji — daudzas no kolektīvo ieguldījumu pārvedamo 
vērtspapīru iezīmēm samazina riskus ieguldītājiem, proti, tie ir tādi standartizēti finanšu 
instrumenti kā akcijas vai obligācijas.
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Grozījums Nr. 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam 
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, kas ietver atvasinātu finanšu 
instrumentu vai ir struktūras sastāvā, 
apgrūtinot klientam izprast saistīto risku.

Or. en

Pamatojums

Sarežģītu un nesarežģītu kolektīvo ieguldījumu pārvedamo vērtspapīru nošķiršanas jautājums 
būtu jārisina gaidāmajā PVKIU direktīvas pārstrādāšanā.

Grozījums Nr. 304
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, tostarp kolektīvo 
ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros, kas 
ietver atvasinātu finanšu instrumentu vai ir 
struktūras sastāvā, apgrūtinot klientam 
izprast saistīto risku.

(53) Ieguldījumu sabiedrības var sniegt 
ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai 
no klientu rīkojumu izpildes un/vai 
saņemšanas un pārsūtīšanas, nesaņemot 
informāciju par klienta kompetenci un 
pieredzi, lai novērtētu pakalpojuma vai 
instrumenta atbilstību klientam. Tā kā šie 
pakalpojumi ir saistīti ar zināmu klientu 
aizsardzības samazināšanos, ir lietderīgi 
uzlabot šo pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumus. Jo īpaši ir lietderīgi izslēgt 
iespēju sniegt šos pakalpojumus kopā ar 
papildpakalpojumiem, kas ietver kredītu 
vai aizdevumu piešķiršanu ieguldītājiem, 
lai ļautu tiem veikt darījumu, kurā ir 
iesaistīta ieguldījumu sabiedrība, jo tas 
papildus sarežģī darījumu un saistītā riska 
novērtēšanu. Ir lietderīgi arī skaidrāk 
definēt kritērijus to finanšu instrumentu 
izvēlei, ar kuriem šie pakalpojumi ir 
saistīti, lai izslēgtu tos finanšu 
instrumentus, kas ietver atvasinātu finanšu 
instrumentu vai ir struktūras sastāvā, 
apgrūtinot klientam izprast saistīto risku.

Or. de

Pamatojums

PVKIU pēc savas būtības ir vienkārši finanšu instrumenti. Tie izpilda visas atbilstošās 
prasības saskaņā ar pašreizējo definīciju atbilstoši DFIT īstenošanas direktīvas 38. pantam, 
un šiem uzņēmumiem tiek sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija, lai nodrošinātu 
ieguldītāju labāku aizsardzību. Starp fondiem valdošās atšķirības rada nevajadzīgu 
administratīvo slogu un izraisa PVKIU preču zīmju vājināšanos, nenodrošinot ieguldītāju 
aizsardzības uzlabošanos.

Grozījums Nr. 305
Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Lai nodrošinātu, ka finanšu 
konsultācijas sniedz tikai tādas personas, 
kam ir obligātais kompetences līmenis, 
dalībvalstīm būtu jāizveido kvalifikāciju 
sistēma attiecībā uz personām, kuras 
sniedz konsultācijas, neatkarīgi no tā, 
kādu izplatīšanas kanālu tās izmanto. 
Ņemot vērā atšķirības starp 
mazumtirdzniecības tirgiem un ieguldītāju 
vajadzībām katrā dalībvalstī, tas būtu 
jānosaka dalībvalsts līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Labākā pieeja attiecībā uz 
standartizētiem privāto ieguldījumu 
produktiem būtu horizontāla, lai 
neatkarīgi no produkta veida izplatītājiem 
tiktu piemēroti vienādi noteikumi. 
Tādējādi vajadzētu panākt maksimālu 
saskaņošanu starp šo direktīvu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 9. decembra 
Direktīvu 2002/92/EK par apdrošināšanas 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Kay Swinburne
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Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Jāievieš efektīvs “labākās izpildes” 
pienākums, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu 
sabiedrības klientu pasūtījumus izpilda 
saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 
visizdevīgākie klientam. Šim pienākumam 
jāattiecas uz sabiedrību, kam ir 
līgumsaistības vai starpniecības saistības 
attiecībā pret klientu.

(58) Jāievieš efektīvs “labākās izpildes” 
pienākums, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu 
sabiedrības klientu pasūtījumus izpilda 
saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 
visizdevīgākie klientam. Šim pienākumam 
jāattiecas uz sabiedrību, kam ir 
līgumsaistības vai starpniecības saistības 
attiecībā pret klientu, bet tas būtu 
jāpiemēro arī tiesīgiem darījumu 
partneriem, kad viņi rīkojas klienta vārdā, 
uz kuriem tāpat attiecas „labākās 
izpildes” pienākums.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58a) Lai visā ES veicinātu plašākas 
akcionāru bāzes izveidi, vajadzētu uzlabot 
„labākās izpildes” satvaru saistībā ar 
privātajiem ieguldītājiem, lai viņi varētu 
piekļūt plašākam izpildes vietu 
piedāvājumam, kas pašlaik pieejams ES. 
Piemērojot „labākās izpildes” satvaru, 
būtu jāņem vērā „labākās izpildes” 
uzraudzības tehnoloģiju attīstība.

Or. en

Pamatojums

Kopš FITD ieviešanas ir notikusi būtiska tehnoloģiju attīstība „labākās izpildes” jomā, un 
privātajiem ieguldītājiem šie ieguvumi būtu pilnībā jāizmanto.
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Grozījums Nr. 309
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā 
informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru gadu 
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā.

(60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā 
informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru gadu 
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā, ja vien tie neizvēlējās izpildīt 
rīkojumus tikai primārajā biržā un ņemt 
vērā informāciju un tirdzniecības vietu 
publicēto informāciju par izpildes 
kvalitāti, kura ietverta šo vietu „labākās 
izpildes” politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā (60) Ieguldījumu sabiedrību sniegtā 
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informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru gadu
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā.

informācija klientiem saistībā ar to 
rīkojumu izpildes politiku bieži ir vispārīga 
un standartizēta un neļauj klientiem 
saprast, kā rīkojums tiks izpildīts, un 
pārbaudīt uzņēmumu atbilstību saistībām 
izpildīt rīkojumus ar vislabākajiem 
nosacījumiem klientiem. Lai uzlabotu 
ieguldītāju aizsardzību, ir lietderīgi precizēt 
principus attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību sniegto informāciju saviem 
klientiem par rīkojumu izpildes politiku un 
noteikt prasību sabiedrībām katru mēnesi
darīt publiski pieejamu piecu labāko 
tirdzniecības vietu sarakstu katrā finanšu 
instrumentu kategorijā, kurās tās 
izpildījušas klientu rīkojumus iepriekšējā 
gadā, kā arī izpildes kvalitātes detalizētu 
analīzi.

Or. en

Pamatojums

Reizi gadā nav pietiekami bieži, lai ieguldītājiem sniegtu attiecīgo informāciju par vienas 
ieguldījumu sabiedrības izpildes kvalitāti.

Grozījums Nr. 311
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Veidojot darījuma attiecības ar 
klientu, ieguldījumu sabiedrība var lūgt 
klienta vai potenciālā klienta piekrišanu 
vienlaikus gan izpildes politikai, gan arī 
iespējai, ka tā pasūtījumus var izpildīt 
ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, regulētas 
tirdzniecības sistēmas vai sistemātiska 
internalizētāja.

svītrots

Or. en



PE489.463v01-00 86/130 AM\901763LV.doc

LV

Pamatojums

Rīkojumus izpilda tirdzniecības vietās, kas ietilpst FITD kategorijā.

Grozījums Nr. 312
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Veidojot darījuma attiecības ar 
klientu, ieguldījumu sabiedrība var lūgt 
klienta vai potenciālā klienta piekrišanu 
vienlaikus gan izpildes politikai, gan arī 
iespējai, ka tā pasūtījumus var izpildīt 
ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas, regulētas 
tirdzniecības sistēmas vai sistemātiska 
internalizētāja.

(61) Veidojot darījuma attiecības ar 
klientu, ieguldījumu sabiedrība var lūgt 
klienta vai potenciālā klienta piekrišanu 
vienlaikus gan izpildes politikai, gan arī 
iespējai, ka tā pasūtījumus var izpildīt 
ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai sistemātiska 
internalizētāja.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Finanšu krīze ir pierādījusi, ka 
klientiem, kas nav privātie klienti, ir 
ierobežotas iespējas novērtēt savu 
ieguldījumu risku. Lai gan būtu 
jāapstiprina, ka vajadzētu stiprināt 
uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus 
tiem ieguldītājiem, kam visvairāk 
nepieciešama aizsardzība, ir lietderīgi 
pielāgot dažādu kategoriju klientiem 
piemērojamās prasības. Tāpēc dažās 
informācijas un pārskatu sniegšanas 
prasībās ir lietderīgi iekļaut attiecības ar 

(67) Finanšu krīze ir pierādījusi, ka 
klientiem, kas nav privātie klienti, ir 
ierobežotas iespējas novērtēt savu 
ieguldījumu risku. Lai gan būtu 
jāapstiprina, ka vajadzētu stiprināt 
uzņēmējdarbības veikšanas noteikumus 
tiem ieguldītājiem, kam visvairāk 
nepieciešama aizsardzība, ir lietderīgi 
pielāgot dažādu kategoriju klientiem 
piemērojamās prasības. Tāpēc dažās 
informācijas un pārskatu sniegšanas 
prasībās ir lietderīgi iekļaut attiecības ar 
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tiesīgiem darījumu partneriem. Jo īpaši 
vajadzētu būt atbilstošām prasībām par 
klientu finanšu instrumentu un naudas 
uzraudzību, kā arī informācijas un pārskatu 
sniegšanas prasībām attiecībā uz 
sarežģītākiem finanšu instrumentiem un 
darījumiem. Lai labāk definētu pašvaldību 
un vietējo publiskā sektora iestāžu 
klasifikāciju, tās skaidri jāizslēdz no to 
tiesīgo darījumu partneru un klientu 
saraksta, kas uzskatāmi par profesionāļiem, 
tomēr ļaujot šiem klientiem pēc 
pieprasījuma saņemt tādu pieeju, ko 
piemēro profesionāliem klientiem.

tiesīgiem darījumu partneriem. Jo īpaši 
vajadzētu būt atbilstošām prasībām par 
klientu finanšu instrumentu un naudas 
uzraudzību, kā arī informācijas un pārskatu 
sniegšanas prasībām attiecībā uz 
sarežģītākiem finanšu instrumentiem un 
darījumiem. Lai labāk definētu pašvaldību 
un vietējo publiskā sektora iestāžu 
klasifikāciju, tās skaidri jāizslēdz no to 
tiesīgo darījumu partneru un klientu 
saraksta, kas uzskatāmi par profesionāļiem.

Or. en

Pamatojums

Pašvaldībām un vietējām valsts iestādēm nekad nevajadzētu piemērot tādu pieeju, kādu 
piemēro profesionālajiem klientiem, jo tās izmanto nodokļu maksātāju naudu.

Grozījums Nr. 314
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā nosaka 
valstu režīmos un prasībās. Šie režīmi ir 
ļoti atšķirīgi, un uzņēmumiem, kuriem 
saskaņā ar tiem ir piešķirtas atļaujas, nav 
tiesību sniegt pakalpojumus un veikt 
darbību citās dalībvalstīs, kā tikai tajā, 
kurā tie ir izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi 
izveidot kopēju tiesisko regulējumu 
Savienības līmenī. Režīmam būtu 
jāsaskaņo esošā sadrumstalotā sistēma, 
jānodrošina noteiktība un vienots 
regulējums attiecībā uz trešo valstu 
uzņēmumiem, kas gatavojas darboties 
Savienībā, jānodrošina, ka Komisija ir 
veikusi trešo valstu regulatīvās un 

svītrots
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uzraudzības sistēmas līdzvērtības 
novērtējumu, un jānodrošina tiem 
ieguldītājiem ES, kas saņem 
pakalpojumus no trešo valstu 
uzņēmumiem, salīdzināms aizsardzības 
līmenis.

Or. en

Pamatojums

No direktīvas pārvietots uz regulu.

Grozījums Nr. 315
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī. Režīmam būtu jāsaskaņo esošā 
sadrumstalotā sistēma, jānodrošina 
noteiktība un vienots regulējums attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumiem, kas gatavojas 
darboties Savienībā, jānodrošina, ka 
Komisija ir veikusi trešo valstu regulatīvās 
un uzraudzības sistēmas līdzvērtības 
novērtējumu, un jānodrošina tiem 
ieguldītājiem ES, kas saņem pakalpojumus 
no trešo valstu uzņēmumiem, salīdzināms 
aizsardzības līmenis.

(72) Trešo valstu ieguldījumu sabiedrību 
un tirgus organizētāju pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī. Režīmam būtu jāsaskaņo esošā 
sadrumstalotā sistēma, jānodrošina 
noteiktība un vienots regulējums attiecībā 
uz trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām 
un tirgus organizētājiem, kas gatavojas 
darboties Savienībā, jānodrošina, ka 
Komisija ir veikusi trešo valstu regulatīvās 
un uzraudzības sistēmas līdzvērtības 
novērtējumu, un jānodrošina tiem 
ieguldītājiem ES, kas saņem pakalpojumus 
no trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām 
un tirgus organizētājiem, salīdzināms 
aizsardzības līmenis.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā attiecīgas izmaiņas 
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būs jāievieš visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka FITD izveido atbilstīgu trešo valstu režīmu attiecībā 
uz ieguldījumu sabiedrībām un tirgus organizētājiem, nevis režīmu, kas attiecas tikai uz 
dažiem pakalpojumiem, kurus sniedz ieguldījumu sabiedrības. Šis režīms nodrošinātu, ka 
FITD darbības jomā ietilpst visi pakalpojumi, ko piedāvā gan trešo valstu ieguldījumu 
sabiedrības, gan tirgus organizētāji, kuri piekļūst ES. Jaunajos priekšlikumos ir skaidri 
jānosaka, kādus noteikumus piemēros šādiem tirgus organizētājiem un kādus ES noteikumus 
nepiemēros, ja tādi ir.

Grozījums Nr. 316
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī. Režīmam būtu jāsaskaņo esošā 
sadrumstalotā sistēma, jānodrošina 
noteiktība un vienots regulējums attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumiem, kas 
gatavojas darboties Savienībā, 
jānodrošina, ka Komisija ir veikusi trešo
valstu regulatīvās un uzraudzības sistēmas 
līdzvērtības novērtējumu, un jānodrošina 
tiem ieguldītājiem ES, kas saņem 
pakalpojumus no trešo valstu 
uzņēmumiem, salīdzināms aizsardzības 
līmenis.

(72) Trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Lai gan dalībvalstīm vajadzētu 
sniegt iespēju saglabāt šos režīmus un 
prasības, šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī, lai trešo valstu uzņēmumi, kas 
Savienībā nodibina filiāli, varētu sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības visā 
Savienībā ar šīs filiāles starpniecību, ja tā 
ir saņēmusi dalībvalsts kompetento 
iestāžu atļauju un ja cita starpā Komisija 
ir veikusi trešās valsts regulatīvās un 
uzraudzības sistēmas līdzvērtības 
novērtējumu. Tāpat kopējam regulējumam 
vajadzētu ļaut trešās valsts uzņēmumam 
sniegt pakalpojumus vai veikt darbības 
tiesīgiem darījumu partneriem, kas ir 
reģistrēti dalībvalstī, citos veidos, nevis 
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tikai ar šajā dalībvalstī nodibinātu filiāli, 
bez nepieciešamības saņemt atļauju šajā 
dalībvalstī vai reģistrēties EVTI. Trešo 
valstu uzņēmumi, kas vēlas sniegt 
pakalpojumus vai veikt darbības per se 
profesionālajiem klientiem visā Savienībā, 
vajadzētu būt iespējai to darīt, ja viņi 
reģistrējas EVTI un ja (cita starpā) 
Komisija ir veikusi trešās valsts 
regulatīvās un uzraudzības sistēmas 
līdzvērtības novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Daudzus ieguldījumu pakalpojumus sniedz un darbības veic saistībā ar turpinātām attiecībām 
starp uzņēmumu un klientu. Tiktu neatbilstīgi ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru 
piekļuve trešo valstu uzņēmumu pakalpojumiem, ja trešo valstu uzņēmumiem tiktu aizliegts 
sniegt informāciju un veikt izpēti saviem esošajiem klientiem. Trešās valsts uzņēmums var 
sniegt informāciju vai tirgus materiālus personai ES pēc šīs personas pieprasījuma.

Grozījums Nr. 317
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
72. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(72) Trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī. Režīmam būtu jāsaskaņo esošā 
sadrumstalotā sistēma, jānodrošina 
noteiktība un vienots regulējums attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumiem, kas gatavojas 
darboties Savienībā, jānodrošina, ka 
Komisija ir veikusi trešo valstu regulatīvās 
un uzraudzības sistēmas līdzvērtības 

(72) Trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu Savienībā nosaka valstu režīmos 
un prasībās. Šie režīmi ir ļoti atšķirīgi, un 
uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar tiem ir 
piešķirtas atļaujas, nav tiesību sniegt 
pakalpojumus un veikt darbību citās 
dalībvalstīs, kā tikai tajā, kurā tie ir 
izveidoti. Šajā jomā ir lietderīgi izveidot 
kopēju tiesisko regulējumu Savienības 
līmenī. Režīmam būtu jāsaskaņo esošā 
sadrumstalotā sistēma, jānodrošina 
noteiktība un vienots regulējums attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumiem, kas gatavojas 
darboties Savienībā, jānodrošina, ka 
Komisija ir veikusi trešo valstu regulatīvās 
un uzraudzības sistēmas efektīvu 
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novērtējumu, un jānodrošina tiem 
ieguldītājiem ES, kas saņem pakalpojumus 
no trešo valstu uzņēmumiem, salīdzināms 
aizsardzības līmenis.

līdzvērtības novērtējumu, un jānodrošina 
tiem ieguldītājiem ES, kas saņem 
pakalpojumus no trešo valstu 
uzņēmumiem, salīdzināms aizsardzības 
līmenis. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai trešo 
valstu uzņēmumiem joprojām būtu 
piekļuve ES tirgiem bez neatbilstīgiem 
ierobežojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai 
tiesīgiem darījumu partneriem. 
Uzņēmumam būtu jāreģistrējas EVTI, un 
tas būtu jāuzrauga trešajā valstī. Starp 
EVTI un trešās valsts kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt noslēgtiem 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

No direktīvas pārvietots uz regulu.

Grozījums Nr. 319
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs,
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

(73) Trešo valstu uzņēmumiem, kas 
Savienībā nodibina filiāli saskaņā ar 
Savienības kopējo regulējumu attiecībā uz 
filiālēm, jābūt iespējai ar filiāles 
starpniecību visā Savienībā sniegt 
pakalpojumus un veikt darbības 
privātajiem klientiem, bet tas nedrīkst 
liegt privātajam klientam saņemt 
pakalpojumus no trešās valsts uzņēmuma 
pēc klienta paša iniciatīvas vai saņemt 
citus pakalpojumus ārpus Savienības (vai 
saskaņā ar valsts režīmu). Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs ar 
noteikumu ievērot ziņošanas procedūru. 
Pēc atļaujas saņemšanas trešās valsts 
pakalpojumi Savienībā, neizveidojot 
filiāli, būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem un profesionālajiem 
klientiem. Uzņēmumam būtu jāreģistrējas 
EVTI, un tas būtu jāuzrauga trešajā valstī. 
Starp EVTI un trešās valsts kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt noslēgtiem 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem.
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Or. en

Pamatojums

Strādājot ar profesionālajiem klientiem, būtu jāievēro Alternatīvo ieguldījumu fondu 
pārvaldnieku direktīvā noteiktā nostāja. Ar to būtu jāpietiek, lai ieceltu likumīgo pārstāvi. 
Nav nepieciešama fiziska klātbūtne, proti, nav nepieciešams dibināt filiāli.

Grozījums Nr. 320
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai 
tiesīgiem darījumu partneriem. 
Uzņēmumam būtu jāreģistrējas EVTI, un 
tas būtu jāuzrauga trešajā valstī. Starp 
EVTI un trešās valsts kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt noslēgtiem
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem.

(73) Trešo valstu uzņēmumiem, kas 
Savienībā nodibina filiāli saskaņā ar 
Savienības kopējo regulējumu attiecībā uz 
filiālēm, jābūt iespējai ar filiāles 
starpniecību visā Savienībā sniegt 
pakalpojumu un veikt darbības 
privātajiem klientiem, bet tas nedrīkst 
liegt privātajam klientam saņemt 
pakalpojumus no trešās valsts uzņēmuma 
pēc klienta paša iniciatīvas vai saņemt 
citus pakalpojumus ārpus Savienības (vai 
saskaņā ar valsts režīmu). Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru.

Or. en



PE489.463v01-00 94/130 AM\901763LV.doc

LV

Pamatojums

Ja tiek sniegti pārrobežu pakalpojumi uzņēmumam, kas saņēmis atļauju saskaņā ar FITD, 
nevajadzētu piemērot licencēšanas prasību. Turklāt daudzos gadījumos ES uzņēmums, kas 
saņēmis atļauju, būs attiecīgā darījuma starpnieks, piemēram, ja ES klients prasa ES 
uzņēmumam būt par viņa aģentu, lai veiktu darījumus trešās valsts tirgū ar trešās valsts 
uzņēmuma starpniecību. Šajos apstākļos pakalpojumu netiešo sniegšanu ES klientam 
nevajadzētu uzskatīt par pakalpojumu, ko sniedz ES.

Grozījums Nr. 321
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

(73) Ja vien tās trešās valsts, kurā trešās 
valsts uzņēmums ir saņēmis atļauju, 
juridiskie un uzraudzības noteikumi nav 
līdzvērtīgi ES prasībām, sniedzot 
pakalpojumus privātiem klientiem, 
vienmēr būtu jāizveido uzņēmuma filiāle 
Savienībā. Savienībai jāizsniedz attiecīga 
atļauja un jāuzrauga filiāles izveidošana. 
Starp attiecīgo kompetento iestādi un trešās 
valsts kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem un profesionālajiem 
klientiem. Uzņēmumam būtu jāreģistrējas 
EVTI, un tas būtu jāuzrauga trešajā valstī. 
Starp EVTI un trešās valsts kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt noslēgtiem 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem un 
profesionālajiem klientiem, vienmēr būtu 
jāizveido uzņēmuma filiāle Savienībā. 
Savienībai jāizsniedz attiecīga atļauja un 
jāuzrauga filiāles izveidošana. Starp 
attiecīgo kompetento iestādi un trešās 
valsts kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir nepārprotami jāietver arī profesionālie klienti, un gan privātajiem, gan 
profesionālajiem klientiem ir jāpiemēro vienādas prasības attiecībā uz filiālēm un atļaujām. 
Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no juridiskām nepilnībām tekstā un nodrošināt, ka 
„profesionālajiem ieguldītajiem” netiek piemērota „tiesīgiem darījumu partneriem” 
piemērotā pieeja.
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Grozījums Nr. 323
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem un profesionālajiem 
ieguldītājiem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
73. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(73) Sniedzot pakalpojumus privātiem (73) Sniedzot pakalpojumus privātiem 
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klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma filiāle Savienībā. Savienībai 
jāizsniedz attiecīga atļauja un jāuzrauga 
filiāles izveidošana. Starp attiecīgo 
kompetento iestādi un trešās valsts 
kompetento iestādi vajadzētu būt 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem. 
Filiālei vajadzētu būt brīvi pieejamam 
pietiekamam sākuma kapitālam. Pēc 
atļaujas saņemšanas filiāli vajadzētu 
uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir izveidota. 
Trešās valsts uzņēmumam būtu jāspēj 
sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs, 
izmantojot filiāli, kas saņēmusi atļauju un 
tiek uzraudzīta, ar noteikumu ievērot 
ziņošanas procedūru. Neizveidojot filiāli, 
pakalpojumi būtu sniedzami tikai tiesīgiem 
darījumu partneriem. Uzņēmumam būtu 
jāreģistrējas EVTI, un tas būtu jāuzrauga 
trešajā valstī. Starp EVTI un trešās valsts 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt 
noslēgtiem atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem.

klientiem, vienmēr būtu jāizveido 
uzņēmuma meitasuzņēmums Savienībā. 
Savienībai jāizsniedz attiecīga atļauja un 
jāuzrauga filiāles izveidošana, lai tā varētu 
sniegt pakalpojumus profesionālajiem 
klientiem. Starp attiecīgo kompetento 
iestādi un trešās valsts kompetento iestādi 
vajadzētu būt atbilstošiem sadarbības 
nolīgumiem. Filiālei vajadzētu būt brīvi 
pieejamam pietiekamam sākuma 
kapitālam. Pēc atļaujas saņemšanas filiāli 
vajadzētu uzraudzīt dalībvalstī, kurā tā ir 
izveidota. Trešās valsts uzņēmumam būtu 
jāspēj sniegt pakalpojumus citās 
dalībvalstīs, izmantojot filiāli, kas 
saņēmusi atļauju un tiek uzraudzīta, ar 
noteikumu ievērot ziņošanas procedūru. 
Neizveidojot filiāli, pakalpojumi būtu 
sniedzami tikai tiesīgiem darījumu 
partneriem. Uzņēmumam būtu jāreģistrējas 
EVTI, un tas būtu jāuzrauga trešajā valstī. 
Starp EVTI un trešās valsts kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt noslēgtiem 
atbilstošiem sadarbības nolīgumiem.

Or. en

Pamatojums

Filiāle privātajiem ieguldītājiem nenodrošina pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr. 325
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar 
kuriem regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 

svītrots
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sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts uzņēmums pats piesaista klientus 
vai potenciālus klientus Savienībā vai 
reklamē ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
Savienībā, tas nebūtu uzskatāms par 
pakalpojumu, kas sniegts pēc klienta paša 
iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

No direktīvas pārvietots uz regulu.

Grozījums Nr. 326
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās 
valsts uzņēmums pats piesaista klientus 
vai potenciālus klientus Savienībā vai 
reklamē ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
Savienībā, tas nebūtu uzskatāms par 
pakalpojumu, kas sniegts pēc klienta paša 
iniciatīvas.

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 327
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās valsts 
uzņēmums pats piesaista klientus vai 
potenciālus klientus Savienībā vai reklamē 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā, 
tas nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu vai darbību 
veikšanu Savienībā, nevajadzētu ietekmēt 
iespēju Savienības personām saņemt trešās 
valsts uzņēmuma ieguldījumu 
pakalpojumus vai veiktās darbības tikai 
pēc savas iniciatīvas, nevajadzētu ietekmēt 
iespēju ieguldījumu sabiedrībām, kas 
saņēmušas atļauju saskaņā ar šo 
direktīvu, vai kredītiestādēm, kuras 
saņēmušas atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2006/48/EK un kuras sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības, saņemt ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības no trešās 
valsts uzņēmuma, kā arī nevajadzētu 
ietekmēt iespēju šādas ieguldījumu 
sabiedrības vai kredītiestādes klientiem 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības no trešās valsts uzņēmuma ar šīs 
ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes 
starpniecību vai nevajadzētu ietekmēt 
iespēju Savienībā reģistrētām personām 
saņemt ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības no trešās valsts uzņēmuma, ja 
šos pakalpojumu sniedz vai darbības veic 
ārpus Savienības. Ja trešās valsts 
uzņēmums sniedz pakalpojumus vai veic 
darbības Savienības personai, kas tos 
pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, nebūtu 
uzskatāms, ka pakalpojumi tiek sniegti vai 
darbības tiek veiktas Savienības teritorijā. 
Ja trešās valsts uzņēmums pats piesaista 
klientus vai potenciālus klientus Savienībā 
vai reklamē ieguldījumu pakalpojumus vai 
darbības kopā ar papildpakalpojumiem 
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Savienībā (izņemot saistībā ar turpinātām 
attiecībām starp trešās valsts uzņēmumu 
un šo personu šo pakalpojumu vai 
darbību kontekstā), tas nebūtu uzskatāms 
par pakalpojumu vai darbību, kas sniegts 
vai kas veikta pēc klienta paša iniciatīvas.
Ja trešās valsts uzņēmums sniedz 
pakalpojumus vai veic darbības 
ieguldījumu sabiedrībai, kas saņēmusi 
atļauju saskaņā ar šo direktīvu, vai 
kredītiestādei, kura saņēmusi atļauju 
saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK un kura 
sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic 
darbības, vai ja tā šos pakalpojumus 
sniedz vai darbības veic ar minētās 
ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes 
starpniecību, trešās valsts uzņēmuma 
pakalpojumus vai darbības neuzskata par 
pakalpojumiem vai darbībām, ko sniedz 
vai veic Savienības teritorijā. Ieguldījumu 
sabiedrība, kas pilda starpnieka funkcijas, 
būs atbildīga par aizsardzības 
nodrošināšanu klientam saskaņā ar šo 
direktīvu, kā piemērojams pakalpojumam, 
ko sniedz klientam. Ja Savienībā 
reģistrēta persona izbrauc no Savienības, 
lai saņemtu trešās valsts uzņēmuma 
sniegtos pakalpojumus vai veiktās 
darbības, vai ja trešās valsts uzņēmuma 
darbības notiek ārpus Savienības, 
pakalpojumus vai darbības nevajadzētu 
uzskatīt par pakalpojumiem vai darbībām, 
ko sniedz vai veic Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Tiktu neatbilstīgi ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru piekļuve trešo valstu 
uzņēmumu pakalpojumiem, ja trešo valstu uzņēmumiem, piemēram, tiktu aizliegts sniegt 
informāciju un veikt izpēti saviem esošajiem klientiem. Turklāt būtu skaidri jānorāda, ka 
trešās valsts uzņēmums var sniegt informāciju vai tirgus materiālus personai ES pēc šīs 
personas pieprasījuma.

Grozījums Nr. 328
Olle Schmidt
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ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās valsts 
uzņēmums pats piesaista klientus vai 
potenciālus klientus Savienībā vai reklamē 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā, 
tas nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām izmantot trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās valsts 
uzņēmums pats piesaista klientus vai 
potenciālus klientus Savienībā vai reklamē 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā, 
izņemot saistībā ar turpinātām attiecībām, 
kuru kontekstā uzņēmumam ir jāturpina 
klientam sniegt pakalpojumu, tas nebūtu 
uzskatāms par pakalpojumu, kas sniegts 
pēc klienta paša iniciatīvas.

Or. en

Pamatojums

Daudzus ieguldījumu pakalpojumus sniedz un darbības veic saistībā ar jau esošām attiecībām 
starp uzņēmumu un klientu. Tiktu neatbilstīgi ierobežota ES ieguldītāju un darījumu partneru 
piekļuve trešo valstu uzņēmumu pakalpojumiem, ja trešo valstu uzņēmumiem, piemēram, tiktu 
aizliegts sniegt informāciju un veikt izpēti saviem esošajiem klientiem.

Grozījums Nr. 329
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
74. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem (74) Šīs direktīvas noteikumiem, ar kuriem 
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regulē trešo valstu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanu Savienībā, 
nevajadzētu ietekmēt iespēju Savienības 
personām saņemt trešās valsts uzņēmuma 
ieguldījumu pakalpojumus tikai pēc savas 
iniciatīvas. Ja trešās valsts uzņēmums 
sniedz pakalpojumus Savienības personai, 
kas tos pieprasa tikai pēc savas iniciatīvas, 
nebūtu uzskatāms, ka pakalpojumi tiek 
sniegti Savienības teritorijā. Ja trešās valsts 
uzņēmums pats piesaista klientus vai 
potenciālus klientus Savienībā vai reklamē 
ieguldījumu pakalpojumus vai darbības 
kopā ar papildpakalpojumiem Savienībā, 
tas nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

regulē trešo valstu uzņēmumu no trešās 
valsts, kas neatbilst līdzvērtības 
kritērijiem, pakalpojumu sniegšanu 
Savienībā, nevajadzētu ietekmēt iespēju 
Savienības privātajiem klientiem saņemt 
trešās valsts uzņēmuma ieguldījumu 
pakalpojumus tikai pēc savas iniciatīvas. Ja 
trešās valsts uzņēmums sniedz 
pakalpojumus Savienības privātajam 
klientam, kas tos pieprasa tikai pēc savas 
iniciatīvas, nebūtu uzskatāms, ka 
pakalpojumi tiek sniegti Savienības 
teritorijā. Ja trešās valsts uzņēmums pats 
piesaista klientus vai potenciālus klientus 
Savienībā vai reklamē ieguldījumu 
pakalpojumus vai darbības kopā ar 
papildpakalpojumiem Savienībā, tas 
nebūtu uzskatāms par pakalpojumu, kas 
sniegts pēc klienta paša iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
74.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74a) Nosakot faktisku līdzvērtību 
attiecībā uz trešo valstu režīmiem, tas būtu 
jāattiecina tikai uz tiem noteikumiem, par 
kuriem panākta vienošanās starptautiskos 
forumos, piemēram, G20. Lai gan 
atvasināto finanšu instrumentu 
tirdzniecības pienākuma noteikumiem 
vajadzēt būt pēc iespējas saskaņotākiem, 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. ../.. [Regula 
par Eiropas tirgus infrastruktūru] 
daudzas šīs direktīvas daļas nav daļa no 
G20 paustās apņemšanās, kā arī to mērķis 
nav finanšu sistēmas stabilitāte, tādēļ 
trešām valstīm, iespējams, nav lietderīgi
tās pieņemt tieši.
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Or. en

Grozījums Nr. 331
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
74.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74b) Veicot trešo valstu līdzvērtības 
novērtējumus, Komisijai būtu jāpiemēro 
pieeja, kurā prioritāti piešķir ES 
lielākajiem tirdzniecības partneriem, 
aplūkojot valstis, no kurām tikai daži 
uzņēmumi piekļūst ES tirgiem, pēc tam, 
kad ir novērtēti svarīgākie tirgi.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi referenta grozījumam par pārejas noteikumiem, kas jāpiemēro trešām valstīm, 
kamēr notiek līdzvērtības novērtēšana.

Grozījums Nr. 332
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
74.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(74c) Trešās valsts uzņēmumam 
nevajadzētu prasīt saņemt atļauju vai 
reģistrēties ES, ja tas sniedz 
pakalpojumus pēc ES klienta iniciatīvas 
un ja tas tos sniedz tikai tiem 
uzņēmumiem, kuri saņēmuši atļauju 
saskaņā ar FITD, vai ja pakalpojumu 
sniedz tikai ārpus ES.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumi var piekļūt trešo valstu tirgiem, 
jo dažas valstis nekad nesasniegs ES līdzvērtības līmeņus, tomēr būs vajadzīgs izmantot 
vietējās iestādes, lai veiktu konkrētas darbības.

Grozījums Nr. 333
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
75. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(75) Atļaujai darboties regulētā tirgū 
jāattiecas uz visām darbībām, kas ir tieši 
saistītas ar pasūtījumu piedāvāšanu, 
apstrādi, izpildi, apstiprināšanu un 
ziņošanu no brīža, kad šādus pasūtījumus 
saņēmis regulētais tirgus, līdz brīdim, kad 
tie ir nosūtīti turpmākai pabeigšanai, un uz 
darbībām, kas saistītas ar finanšu 
instrumentu tirdzniecības atļaušanu. Uz 
šādām darbībām jāattiecina arī darījumi, 
kas noslēgti ar to izraudzīto tirgus līderu 
starpniecību, kurus izraudzījis regulētais 
tirgus, un ko uzņemas veikt saskaņā ar 
regulētā tirgus sistēmām un atbilstoši 
noteikumiem, kas reglamentē šīs sistēmas. 
Ne visi darījumi, ko noslēguši regulētā 
tirgus daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
vai regulētas tirdzniecības sistēmas locekļi 
vai dalībnieki, ir uzskatāmi par 
darījumiem, kas noslēgti regulēta tirgus 
daudzpusējās tirdzniecības sistēmās vai 
regulētas tirdzniecības sistēmās. Darījumi, 
kurus divpusēji noslēdz locekļi vai 
dalībnieki un attiecībā uz kuriem nav 
izpildīti visi pienākumi, kas saskaņā ar šo 
direktīvu noteikti attiecībā uz regulētu tirgu 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu vai 
regulētu tirdzniecības sistēmu, 
sistemātiska internalizētāja definīcijā 
jāuzskata par darījumiem, kas noslēgti 
ārpus regulēta tirgus daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas vai regulētas 

(75) Atļaujai darboties regulētā tirgū 
jāattiecas uz visām darbībām, kas ir tieši 
saistītas ar pasūtījumu piedāvāšanu, 
apstrādi, izpildi, apstiprināšanu un 
ziņošanu no brīža, kad šādus pasūtījumus 
saņēmis regulētais tirgus, līdz brīdim, kad 
tie ir nosūtīti turpmākai pabeigšanai, un uz 
darbībām, kas saistītas ar finanšu 
instrumentu tirdzniecības atļaušanu. Uz 
šādām darbībām jāattiecina arī darījumi, 
kas noslēgti ar to izraudzīto tirgus līderu 
starpniecību, kurus izraudzījis regulētais 
tirgus, un ko uzņemas veikt saskaņā ar 
regulētā tirgus sistēmām un atbilstoši 
noteikumiem, kas reglamentē šīs sistēmas. 
Ne visi darījumi, ko noslēguši regulētā 
tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības 
sistēmas locekļi vai dalībnieki, ir 
uzskatāmi par darījumiem, kas noslēgti 
regulēta tirgus sistēmās vai daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās. Darījumi, kurus
divpusēji noslēdz locekļi vai dalībnieki un 
attiecībā uz kuriem nav izpildīti visi 
pienākumi, kas saskaņā ar šo direktīvu 
noteikti attiecībā uz regulētu tirgu vai 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, 
sistemātiska internalizētāja definīcijā 
jāuzskata par darījumiem, kas noslēgti 
ārpus regulēta tirgus vai daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas. Šādā gadījumā 
jāpiemēro ieguldījumu sabiedrību 
pienākums darīt zināmas atklātībai 
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tirdzniecības sistēmas. Šādā gadījumā 
jāpiemēro ieguldījumu sabiedrību 
pienākums darīt zināmas atklātībai 
uzņēmuma noteiktās cenas, ja ir izpildīti ar 
šo direktīvu noteiktie nosacījumi.

uzņēmuma noteiktās cenas, ja ir izpildīti ar 
šo direktīvu noteiktie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības informāciju. Paredzētā 
risinājuma pamatā ir to piegādātāju
apstiprināta atļauja, kas darbojas saskaņā 
ar iepriekš noteiktiem un pārraudzītiem 
parametriem, kuri konkurē cits ar citu, lai
iegūtu tehniski sarežģītus un inovatīvus 
risinājumus, kas iespējami lielā mērā 
sniegtu ieguldījumu tirgū.

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam tirgus datu pārskatam. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir 
apstiprinātās publicēšanas pasākumu
atļauja, lai nodrošinātu konsekventu un 
precīzu tirgus datu pieejamību no 
regulētajiem tirgiem, daudzpusējām 
tirdzniecības sistēmām, regulētām 
tirdzniecības sistēmām, sistemātiskiem
internalizētājiem un uzņēmumiem, kas 
veic tirdzniecības darījumus ārpus biržas, 
galīgajiem lietotājiem un komercdatu 
sniedzējiem, kuri pēc tam varētu 
komerciāli konkurēt cits ar citu, lai 
nodrošinātu tehniski sarežģītus un 
inovatīvus risinājumus, kas iespējami lielā 
mērā sniegtu ieguldījumu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais komercrisinājums attiecībā uz tirgus datiem nodrošinās precīzus konsolidētus 
datus par saprātīgu cenu tikai tad, ja EVTI izdos kopējus Eiropas datu standartus un ja datu 
kvalitāti un konsekvenci turpmāk nodrošinās ar reglamentētiem apstiprinātās publicēšanas 
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pasākumiem, ar ko saskaņā publiskos tirgus datus.

Grozījums Nr. 335
Anne E. Jensen

Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir to 
piegādātāju apstiprināta atļauja, kas 
darbojas saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
un pārraudzītiem parametriem, kuri 
konkurē cits ar citu, lai iegūtu tehniski 
sarežģītus un inovatīvus risinājumus, kas 
iespējami lielā mērā sniegtu ieguldījumu 
tirgū.

(78) Konsolidētu datu sistēmas ieviešana 
kapitāla vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju
par saprātīgām cenām salīdzinājumā ar 
sagatavošanas izmaksām. Paredzēto 
risinājumu īstenotu ar vienotas iestādes 
starpniecību. Tomēr šī iestāde būtu 
komersants, kas ieceļ saskaņā ar publiskā 
iepirkuma procedūru reizi trīs gados 
atkarībā no Eiropas Komisijai iesniegtā 
priekšlikuma rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir to 

(78) Konsolidētu datu sistēmas vispusīga 
risinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir to 
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piegādātāju apstiprināta atļauja, kas 
darbojas saskaņā ar iepriekš noteiktiem un 
pārraudzītiem parametriem, kuri konkurē 
cits ar citu, lai iegūtu tehniski sarežģītus un 
inovatīvus risinājumus, kas iespējami lielā 
mērā sniegtu ieguldījumu tirgū.

piegādātāju apstiprināta atļauja, kas 
darbojas saskaņā ar iepriekš noteiktiem un 
pārraudzītiem parametriem, kuri konkurē 
cits ar citu, lai iegūtu tehniski sarežģītus un 
inovatīvus risinājumus, kas iespējami lielā 
mērā sniegtu ieguldījumu tirgū. Nosakot 
prasību visiem konsolidētu datu 
vispusīgas sistēmas nodrošinātājiem 
konsolidēt visus apstiprinātā publicēšanas 
pasākumu datus, tiks nodrošināta 
konkurence klientu apkalpošanas jomā, 
nevis attiecībā uz ietverto datu apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
78. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir to 
piegādātāju apstiprināta atļauja, kas 
darbojas saskaņā ar iepriekš noteiktiem un 
pārraudzītiem parametriem, kuri konkurē 
cits ar citu, lai iegūtu tehniski sarežģītus un 
inovatīvus risinājumus, kas iespējami lielā 
mērā sniegtu ieguldījumu tirgū.

(78) Konsolidētu datu sistēmas 
komercrisinājuma ieviešana kapitāla 
vērtspapīriem palīdzētu izveidot 
integrētāku Eiropas tirgu un atvieglotu 
tirgus dalībniekiem iegūt piekļuvi 
konsolidētam pārskatam par pieejamo 
tirdzniecības pārredzamības informāciju. 
Paredzētā risinājuma pamatā ir to 
piegādātāju apstiprināta atļauja, kas 
darbojas saskaņā ar iepriekš noteiktiem un 
pārraudzītiem parametriem, kuri konkurē 
cits ar citu, lai iegūtu tehniski sarežģītus un
inovatīvus risinājumus, kas iespējami lielā 
mērā sniegtu ieguldījumu tirgū. Ja 
komercrisinājumi nenodrošina efektīvu 
konsolidētu datu sistēmu kapitāla 
vērtspapīriem, Eiropas Komisijai būtu 
jāierosina valsts budžeta risinājums 
attiecībā uz konsolidētu datu sistēmu 
kapitāla vērtspapīriem, kas spētu 
nodrošināt efektīvu pārredzamību pēc 
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tirdzniecības darījuma veikšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
78.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(78a) Ņemot vērā sistēmisko risku, ar ko it 
sevišķi ir saistīti sintētiskie biržā tirgotie 
fondi, un to, kā tos izmanto privātie 
klienti, ir ārkārtīgi svarīgi ieguldītajiem 
nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā 
uz šiem produktiem. Konsolidēto datu 
sistēmas noteikumi būtu jāpiemēro arī 
instrumentiem, kas līdzīgi kapitāla 
vērtspapīriem, it sevišķi biržā tirgotiem 
fondiem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan šķiet, ka konsolidēto datu sistēmas noteikumi ir piemērojami gan kapitāla 
vērtspapīriem, gan instrumentiem, kas līdzīgi kapitāla vērtspapīriem, tas ir skaidri jānorāda, 
it sevišķi ņemot vērā to, cik aktīvi pēdējos gados ieguldītāji izmanto biržā tirgotos fondus.

Grozījums Nr. 339
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) G–20 samitā Pitsburgā 2009. gada 
25. septembrī tika nolemts uzlabot finanšu 
un preču tirgu regulējumu, darbību un 

(83) G–20 samitā Pitsburgā 2009. gada 
25. septembrī tika nolemts uzlabot finanšu 
un preču tirgu regulējumu, darbību un 
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pārredzamību, lai cīnītos ar pārmērīgām 
preču cenu svārstībām. Komisijas 
2009. gada 28. oktobra Paziņojumā par 
pārtikas piegādes ķēdes darbības 
uzlabošanu Eiropā un 2011. gada 
2. februāra Paziņojumā par aktuālo 
jautājumu risināšanu preču tirgu un 
izejvielu jomā norādīti pasākumi, kas 
jāpieņem Direktīvas 2004/39/EK 
pārskatīšanas kontekstā.

pārredzamību, lai cīnītos ar pārmērīgām 
preču cenu svārstībām. Komisijas 
2009. gada 28. oktobra Paziņojumā par 
pārtikas piegādes ķēdes darbības 
uzlabošanu Eiropā un 2011. gada 
2. februāra Paziņojumā par aktuālo 
jautājumu risināšanu preču tirgu un 
izejvielu jomā norādīti pasākumi, kas 
jāpieņem Direktīvas 2004/39/EK 
pārskatīšanas kontekstā. Starptautiskās 
Vērtspapīru komisiju organizācijas 
(IOSCO) 2011. gada septembra ziņojuma 
„Atvasināto preču instrumentu tirgu 
regulēšanas un uzraudzības principi” 
mērķis bija palīdzēt nodrošināt, ka fiziskie 
atvasināto preču instrumentu tirgi pilda 
savu pamatfunkciju, proti, atklāj un fiksē 
cenas, taču darbojas bez manipulācijām 
un ļaunprātīgām tirdzniecības shēmām, 
un IOSCO uzsver pārredzamības būtisko 
nozīmi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā preču tirgi zināmā mērā ir savstarpēji vispārēji saistīti, ir jāņem vērā IOSCO 
paveiktais darbs un publicētie ieteikumi. Šajā ziņojumā ir ietverti ieteikumi, kas palīdz 
nodrošināt, ka fiziskie atvasināto preču instrumentu tirgi pilda savu pamatfunkciju, proti, 
atklāj un fiksē cenas, taču darbojas bez manipulācijām un ļaunprātīgām tirdzniecības 
praksēm. Šie principi palīdz iestādēm izstrādāt atbilstīgu regulatīvo un uzraudzības pieeju.

Grozījums Nr. 340
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
83.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83a) IOSCO preču standartizēto 
nākotnes līgumu tirgu darba grupa 
2011. gada aprīlī Finanšu stabilitātes 
padomei iesniedza oficiālu ziņojumu, 
norādot, ka: „Iejaukšanās pilnvarām 
vajadzētu ietvert oficiālas pozīciju 
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pārvaldības pilnvaras, tostarp vajadzības 
gadījumā pilnvaras noteikt ex ante 
pozīciju ierobežojumus, rīkoties saistībā 
ar pozīcijām, kas varētu apdraudēt tirgus 
sakārtotu darbību jebkurā līguma posmā; 
pilnvaras piemērot cenu svārstību 
ierobežojumus konkrētos laikposmos 
(piemēram, dienas gaitā); vai piemērot 
tirdzniecības apturēšanas vai 
samazināšanas laikposmus; visas šīs 
pilnvaras būtu rūpīgi jāizstrādā un 
jāpiemēro katra konkrētā preču 
standartizēto nākotnes līgumu tirgus 
kontekstā.”

Or. en

Pamatojums

Gan IOSCO, gan G20 ir paveikuši plašu darbu preču atvasināto instrumentu jomā, un šis 
darbs ir jāatzīst un jāietver FITD, lai ievērotu šīs jomas ekspertu ieteikumus un lai panāktu 
maksimālu vispārēju saskaņošanu.

Grozījums Nr. 341
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
83.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83b) Šo pieeju ir oficiāli apstiprinājuši 
G20 lauksaimniecības ministri savā 
2011. gada 23. jūnija Parīzes deklarācijā. 
„Mēs atbalstām G20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju izteikumus, kas 
tika pausti 2011. gada 14. un 15. aprīļa 
sanāksmē Vašingtonā, uzsverot 
nepieciešamību atvasināto preču 
instrumentu tirgu dalībniekiem piemērot 
atbilstīgu regulējumu un uzraudzību, 
aicinot uzlabot pārredzamību gan 
skaidras naudas, gan atvasināto finanšu 
instrumentu tirgos, kā iepriekš ieteikusi 
IOSCO, un cenšoties līdz 2011. gada 
septembrim pabeigt IOSCO ieteikumus 
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par regulējumu un uzraudzību šajā jomā, 
it sevišķi lai risinātu ļaunprātīgas prakses 
un manipulāciju tirgū, piemēram, oficiāli 
nosakot pozīciju pārvaldības pilnvaras, 
tostarp pilnvaras vajadzības gadījumā 
noteikt ex ante pozīciju ierobežojumus 
papildus citām iejaukšanās pilnvarām.”

Or. en

Pamatojums

Gan IOSCO, gan G20 ir paveikuši plašu darbu preču atvasināto instrumentu jomā, un šis 
darbs ir jāatzīst un jāietver FITD, lai ievērotu šīs jomas ekspertu ieteikumus un lai panāktu 
maksimālu vispārēju saskaņošanu.

Grozījums Nr. 342
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
83.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83c) IOSCO 2011. gada septembrī 
noteica atvasināto preču instrumentu 
tirgu regulēšanas un uzraudzības 
principus, ietverot līgumu sagatavošanas 
principus; atvasināto preču tirgu 
uzraudzības principus; principus, ar ko 
saskaņā risina nesakārtotus apstākļus 
atvasināto preču tirgos, tostarp pozīciju 
pārvaldības pilnvaras, arī pilnvaras 
noteikt pozīciju ierobežojumus; 
piemērošanas un informācijas 
kopīgošanas principus; un cenu 
atklāšanas uzlabošanas principus 
atvasināto preču tirgos.

Or. en

Pamatojums

Gan IOSCO, gan G20 ir paveikuši plašu darbu preču atvasināto instrumentu jomā, un šis 
darbs ir jāatzīst un jāietver FITD, lai ievērotu šīs jomas ekspertu ieteikumus un lai panāktu 
maksimālu vispārēju saskaņošanu.
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Grozījums Nr. 343
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
83.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83d) IOSCO principus vēlāk apstiprināja 
G20 augstākā līmeņa sanāksmē Kannās 
2011. gada 4. novembrī, norādot, ka 
„saistībā ar mūsu finanšu regulējuma 
darbakārtību mēs apstiprinām IOSCO 
ieteikumus uzlabot atvasināto preču tirgu 
regulējumu un uzraudzību. Mēs 
piekrītam, ka tirgu regulatoriem būtu 
jāpiešķir efektīvas iejaukšanās pilnvaras, 
lai novērstu ļaunprātīgu praksi tirgū. It 
sevišķi tirgus regulatoriem būtu jāpiešķir 
pozīciju pārvaldības pilnvaras un 
jāizmanto tās papildus citām iejaukšanās 
pilnvarām, tostarp pilnvarām vajadzības 
gadījumā noteikt ex ante pozīciju 
ierobežojumus.”

Or. en

Pamatojums

Gan IOSCO, gan G20 ir paveikuši plašu darbu preču atvasināto instrumentu jomā, un šis 
darbs ir jāatzīst un jāietver FITD, lai ievērotu šīs jomas ekspertu ieteikumus un lai panāktu 
maksimālu vispārēju saskaņošanu.

Grozījums Nr. 344
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
84. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(84) Kompetentajām iestādēm piešķirtās 
pilnvaras būtu jāpapildina ar skaidri 

(84) Kompetentajām iestādēm piešķirtās 
pilnvaras būtu jāpapildina ar skaidri 
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noteiktām pilnvarām pieprasīt informāciju 
no jebkuras personas par pozīcijas apjomu 
un mērķi atvasināto preču instrumentu 
līgumos un izveidot prasību personai veikt 
pasākumus, lai samazinātu pozīcijas 
apjomu atvasināto finanšu instrumentu 
līgumos.

noteiktām pilnvarām regulāri saņemt
informāciju no jebkuras personas par 
pozīcijas apjomu un mērķi atvasināto preču 
instrumentu līgumos un izveidot prasību 
personai veikt pasākumus, lai samazinātu 
pozīcijas apjomu atvasināto finanšu 
instrumentu līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu 
būtu jāspēj piemērot individuāliem 
darījumiem, kā arī laika gaitā izveidotām 
pozīcijām. Jo īpaši otrajā gadījumā
kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka 
šie pozīciju ierobežojumi būtu 
nediskriminējoši, skaidri definēti, lai tajos
būtu pietiekami ņemta vērā attiecīgā tirgus 
specifika un tie būtu nepieciešami, lai 
nodrošinātu tirgus integritāti un pienācīgu 
darbību.

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
pārvaldītu jebkuras personas vai personu 
kategorijas pozīcijas atvasināto preču 
instrumentu līgumos. Kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai īstenotu šo pozīciju 
pārvaldību, būtu nediskriminējošas,
skaidri definētas, lai tajās būtu pietiekami 
ņemta vērā attiecīgā tirgus specifika un tās
būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību. Pozīciju 
ierobežojumi būtu jāizmanto tikai 
atbilstīgi un tikai piegādes mēnesī, jo tie 
var būtiski negatīvi ietekmēt likviditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
85. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 
definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību.

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 
definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību, ja to 
pamato EVTI regulatīvajos tehniskajos 
standartos noteiktā situācija.

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jāpiešķir pilnvaras mazināt preču tirgu svārstīgumu un novērst tirgus 
nesakārtotību.

Grozījums Nr. 347
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
85. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 

(85) Kompetentajām iestādēm būtu 
jāpiešķir skaidri noteiktas pilnvaras, lai 
ierobežotu jebkuras personas vai personu 
kategorijas spēju slēgt atvasināto preču 
instrumentu līgumu. Šo ierobežojumu būtu 
jāspēj piemērot individuāliem darījumiem, 
kā arī laika gaitā izveidotām pozīcijām. Jo 
īpaši otrajā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jānodrošina, ka šie pozīciju 
ierobežojumi būtu nediskriminējoši, skaidri 



AM\901763LV.doc 115/130 PE489.463v01-00

LV

definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību.

definēti, lai tajos būtu pietiekami ņemta 
vērā attiecīgā tirgus specifika un tie būtu 
nepieciešami, lai nodrošinātu tirgus 
integritāti un pienācīgu darbību, kā arī 
novērstu pārmērīgas spekulācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86) Visām tirdzniecības vietām, kas 
piedāvā tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem ierobežojumiem vai
alternatīviem pasākumiem, lai atbalstītu 
likviditāti, novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinātu pienācīgus 
cenu un lēmumu pieņemšanas 
nosacījumus. EVTI būtu jāglabā un 
jāpublicē visu šādu spēkā esošo pasākumu 
apkopojumu saraksts. Šie ierobežojumi un
pasākumi būtu jāpiemēro saskaņotā veidā, 
ņemot vērā attiecīgā tirgus raksturīgās 
īpašības. Būtu skaidri jādefinē, uz ko tie 
attiecas, un jebkādi izņēmumi tajos, kā arī 
attiecīgās kvantitatīvās robežvērtības, kas 
veido ierobežojumus vai var likt ievērot 
citas saistības. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, tostarp 
ar mērķi novērst jebkādu atšķirīgu 
ierobežojumu vai pasākumu ietekmi, ja tos 
piemēro salīdzināmiem līgumiem dažādās 
tirdzniecības vietās.

(86) Papildus pilnvarām, ko piešķir 
kompetentajām iestādēm, lai tās varētu
piemērot pozīciju ierobežojumus, visām 
tirdzniecības vietām, kas piedāvā 
tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem pozīciju pārvaldības 
pasākumiem, lai atbalstītu likviditāti, 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un 
nodrošinātu pienācīgus cenu un lēmumu 
pieņemšanas nosacījumus. Šādi pasākumi 
var ietvert, piemēram, lielu pozīciju 
koncentrāciju izveides identificēšanu, 
tuvojoties lēmuma pieņemšanai, pozīciju 
ierobežojumus, cenu svārstību 
ierobežojumus, likvidācijas rīkojumus vai 
atvērtu pozīciju pārvietošanu, 
tirdzniecības apturēšanu, piegādes 
noteikumu vai nosacījumu izmainīšanu, 
tirdzniecības atcelšanu un piegādes 
nodomu pieprasīšanu. Tomēr ir jāatzīst, 
ka viena tirdzniecības vieta nespēj aplūkot 
visas pozīcijas, ko tās locekļi vai 
dalībnieki ir uzņēmušies vispārējā tirgū.
EVTI būtu jānosaka saskaņota pozīciju 
pārvaldības režīma svarīgākās iezīmes, 
izstrādājot regulatīvus tehniskos 
standartus, un jāglabā un jāpublicē visu 
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šādu spēkā esošo pasākumu apkopojumu 
saraksts. Šie pasākumi būtu jāpiemēro 
saskaņotā veidā, ņemot vērā attiecīgā tirgus 
raksturīgās īpašības. Būtu skaidri jādefinē, 
uz ko tie attiecas, un jebkādi izņēmumi 
tajos, kā arī attiecīgās kvantitatīvās 
robežvērtības, kas veido ierobežojumus vai 
var likt ievērot citas saistības. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos 
aktus, tostarp ar mērķi novērst jebkādu 
atšķirīgu pasākumu ietekmi, ja tos piemēro 
salīdzināmiem līgumiem dažādās 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro, ka FITD II ir ierosināts kompetentajām iestādēm piešķirt pilnvaras 
piemērot pozīciju ierobežojumus, kā arī dažus pasākumus, kas jāveic tirdzniecības vietām. 
Šiem pasākumiem vajadzētu būt papildinošiem, nevis dublējošiem. Ir vairāki veidi, kā 
tirdzniecības vietas var piemērot pasākumus un kā tās to dara, lai nodrošinātu tirgu darbības 
sakārtotību. Tas būtu jāatzīst, un pozīciju ierobežojumiem vajadzētu būt pasākumu 
paraugiem, ko tirdzniecības vietas piemēro, nevis obligātam nosacījumam.

Grozījums Nr. 349
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
86. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(86) Visām tirdzniecības vietām, kas 
piedāvā tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem ierobežojumiem vai
alternatīviem pasākumiem, lai atbalstītu 
likviditāti, novērstu tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinātu pienācīgus
cenu un lēmumu pieņemšanas 
nosacījumus. EVTI būtu jāglabā un 
jāpublicē visu šādu spēkā esošo pasākumu 
apkopojumu saraksts. Šie ierobežojumi un 
pasākumi būtu jāpiemēro saskaņotā veidā, 
ņemot vērā attiecīgā tirgus raksturīgās 

(86) Visām tirdzniecības vietām, kas 
piedāvā tirdzniecību ar atvasinātiem preču 
instrumentiem, vajadzētu būt izveidotiem 
atbilstošiem ierobežojumiem un papildu 
pasākumiem, lai atbalstītu likviditāti, 
novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un 
nodrošinātu pienācīgu cenu atklāšanas 
funkciju un lēmumu pieņemšanas 
nosacījumus, kā arī lai novērstu 
pārmērīgas spekulācijas. EVTI būtu 
jāglabā un jāpublicē visu šādu spēkā esošo 
pasākumu apkopojumu saraksts. Šie 
ierobežojumi un pasākumi būtu jāpiemēro 
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īpašības. Būtu skaidri jādefinē, uz ko tie 
attiecas, un jebkādi izņēmumi tajos, kā arī 
attiecīgās kvantitatīvās robežvērtības, kas 
veido ierobežojumus vai var likt ievērot 
citas saistības. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus, 
tostarp ar mērķi novērst jebkādu atšķirīgu 
ierobežojumu vai pasākumu ietekmi, ja tos 
piemēro salīdzināmiem līgumiem dažādās 
tirdzniecības vietās.

saskaņotā veidā, ņemot vērā attiecīgā tirgus 
raksturīgās īpašības. Būtu skaidri jādefinē, 
uz ko tie attiecas, un jebkādi izņēmumi 
tajos, kā arī attiecīgās kvantitatīvās un 
kvalitatīvās robežvērtības, kas veido 
ierobežojumus vai var likt ievērot citas 
saistības. Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt regulatīvus tehniskos 
standartus, tostarp ar mērķi novērst 
jebkādu atšķirīgu ierobežojumu un
pasākumu ietekmi, ja tos piemēro 
salīdzināmiem līgumiem dažādās 
tirdzniecības vietās.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
87. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(87) Tirdzniecības vietām, kurās tirgo 
vislikvīdākos atvasinātos preču 
instrumentus, katru nedēļu būtu jāpublicē 
dažādu kategoriju tirgus dalībnieku 
pozīciju sadalījuma apkopojums, tostarp arī 
par klientiem, kas paši neveic tirdzniecību. 
Pēc pieprasījuma kompetentai iestādei 
būtu jāiesniedz vispusīgs un detalizēts 
apkopojums par tirgus dalībniekiem 
sadalījumā pa to veidiem un identitātes.

(87) Tirdzniecības vietām, kurās tirgo 
vislikvīdākos atvasinātos preču 
instrumentus, katru nedēļu būtu jāpublicē 
dažādu kategoriju tirgus dalībnieku 
pozīciju sadalījuma apkopojums, tostarp arī 
par klientiem, kas paši neveic tirdzniecību. 
Kompetentai iestādei būtu regulāri 
jāsaņem vispusīgs un detalizēts 
apkopojums par tirgus dalībniekiem 
sadalījumā pa to veidiem un identitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
88. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru 
un centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza 
izņēmumi Direktīvā 2004/39/EK attiecībā 
uz dažādiem aktīviem dalībniekiem 
atvasināto preču instrumentu tirgos, lai 
nodrošinātu to, ka izņēmumi attiecas uz to 
uzņēmumu darbību, kas neietilpst finanšu 
grupā, kura nodrošinās pret riskiem, kas 
saistīti ar ražošanu, un citiem riskiem, kā 
arī sniedz ieguldījumu pakalpojumus 
attiecībā uz atvasinātiem preču 
instrumentiem vai īpašiem atvasinātiem 
finanšu instrumentiem saviem klientiem 
kā papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums, bet uzņēmumi, kuri 
specializējas preču un atvasināto preču 
instrumentu tirdzniecībā, jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā nav ņemti vērā 2. panta ierobežotie izņēmumi, un tas rada neskaidrību.

Grozījums Nr. 352
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
uzraudzība atvasināto preču instrumentu 

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
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tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums, bet uzņēmumi, kuri
specializējas preču un atvasināto preču 
instrumentu tirdzniecībā, jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto 
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums. Jāpatur prātā, ka uz tiem 
uzņēmumiem, kuru galvenais 
uzņēmējdarbības veids ir preču ražošana 
vai piegāde un kuru papilddarbība ir savā 
vārdā veikta preču atvasināto instrumentu 
pārdošana, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1227/2011 
par enerģijas vairumtirgus integritāti un 
pārredzamību (REMIT) jau attiecas tieši 
šādiem uzņēmumiem piemērota regulatīvā 
pārraudzība un pienākums sniegt 
ziņojumus tieši par darījumiem uz vietas 
un darījumiem ar preču piegādi vēlāk, 
norēķinoties ar fizisku piegādi, kā arī 
regulatīvs ziņošanas pienākums par 
standarta darījumiem ar finanšu 
atvasinājumiem un regulatīva 
pārraudzība, ko paredz Regula (ES) 
Nr. .../... [ETIR]. Tomēr uzņēmumi, kas
specializējas preču un atvasinātu preču 
instrumentu tirdzniecībā, ir jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
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die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Grozījums Nr. 353
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
88. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto 
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums, bet uzņēmumi, kuri 
specializējas preču un atvasināto preču 
instrumentu tirdzniecībā, jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

(88) Ņemot vērā G–20 finanšu ministru un 
centrālo banku vadītāju 2011. gada 
15. aprīļa Paziņojumu par to, ka 
jānodrošina atbilstošs regulējums un 
uzraudzība atvasināto preču instrumentu 
tirgu dalībniekiem, būtu jāgroza izņēmumi 
Direktīvā 2004/39/EK attiecībā uz 
dažādiem aktīviem dalībniekiem atvasināto 
preču instrumentu tirgos, lai nodrošinātu 
to, ka izņēmumi attiecas uz to uzņēmumu 
darbību, kas neietilpst finanšu grupā, kura 
nodrošinās pret riskiem, kas saistīti ar 
ražošanu, un citiem riskiem, kā arī sniedz 
ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz 
atvasinātiem preču instrumentiem vai 
īpašiem atvasinātiem finanšu 
instrumentiem saviem klientiem kā 
papildpakalpojumu pamata 
uzņēmējdarbībai, kuriem jāsaglabā 
izņēmums, ja šīs darbības apmērs vai 
ietekme tirgū nav būtiska, bet uzņēmumi, 
kuri specializējas preču un atvasināto preču 
instrumentu tirdzniecībā, jāietver šīs 
direktīvas darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
88.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(88a) Saskaņā ar G20 paziņojumu, kā arī 
lai veicinātu vispārēju saskaņošanu un 
izvairītos no regulējuma arbitrāžas, no 
atvasināta finanšu instrumenta definīcijas 
būtu skaidrāk jāizslēdz jebkādi preču 
pārdošanas līgumi, kas attiecas uz 
piegādēm nākotnē vai atliktām 
pārvadāšanas darbībām, ja vien 
darījumam nav citu atvasināto finanšu 
instrumentu iezīmes.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jāizslēdz tādi produkti, ko paredzēts fiziski piegādāt nākotnē, lai noteikti 
paskaidrotu, ka šos produktus neuzskatīs par „citiem atvasinātiem finanšu instrumentiem” 
neatkarīgi no izpildes vietas. Šis priekšlikums saskaņotu ES tiesību aktus ar mijmaiņas līgumu 
definīciju, kas ietverta ASV Dodd-Frank likumā, ar ko saskaņā līgumi, kuri paredz preču 
piegādi nākotnē, netiek uzskatīti par mijmaiņas līgumiem.

Grozījums Nr. 355
Kay Swinburne

Direktīvas priekšlikums
89. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(89) Būtu vēlams veicināt mazu un vidēju 
uzņēmumu piekļuvi kapitālam un 
turpmāku specializēto tirgu attīstību ar 
mērķi rūpēties par mazu un vidēju emitentu 
vajadzībām. Šie tirgi, kas saskaņā ar šo 
direktīvu parasti darbojas kā daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas, ir plašāk pazīstami 
kā MVU tirgi, izaugsmes tirgi vai jaunie 
tirgi. Jaunas apakškategorijas — MVU 
izaugsmes tirgi — izveidošana 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
kategorijā un šo tirgu reģistrēšana 
palielinātu to redzamību un profilu un 
palīdzētu ieviest kopējos Eiropas 

(89) Būtu vēlams veicināt mazu un vidēju 
uzņēmumu piekļuvi kapitālam un 
turpmāku specializēto tirgu attīstību ar 
mērķi rūpēties par mazu un vidēju emitentu 
vajadzībām. Šie tirgi, kas saskaņā ar šo 
direktīvu parasti darbojas kā daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmas, ir plašāk pazīstami 
kā MVU tirgi, izaugsmes tirgi vai jaunie 
tirgi. Jaunas apakškategorijas — MVU 
izaugsmes tirgi — izveidošana 
daudzpusējo tirdzniecības sistēmu 
kategorijā un šo tirgu reģistrēšana 
palielinātu to redzamību un profilu un 
palīdzētu ieviest kopējos Eiropas 
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regulatīvos standartus šajos tirgos. regulatīvos standartus šajos tirgos.
Uzmanība būtu jākoncentrē uz to, kā 
izstrādāt turpmākos tiesību aktus, lai 
turpinātu sekmēt un veicināt šā tirgus 
izmantošanu kā jaunu aktīvu kategoriju, 
kas būtu ieguldītājiem pievilcīga. Pārējais 
ES tirgus regulējums būtu jāatjaunina, lai 
samazinātu administratīvos slogus un 
nodrošinātu turpmākus stimulus MVU 
ietveršanai MVU izaugsmes tirgu 
sarakstos.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Ņemot vērā daudzu daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu būtisko ietekmi un 
tirgus daļu, ir lietderīgi nodrošināt 
atbilstošu sadarbības noteikumu izveidi 
starp daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
kompetento iestādi un tās jurisdikcijas 
kompetento iestādi, kurā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma sniedz pakalpojumus.
Paredzot līdzīgu attīstību, šis noteikums 
būtu jāpiemēro arī regulētām 
tirdzniecības sistēmām.

(94) Ņemot vērā daudzu daudzpusējo 
tirdzniecības sistēmu būtisko ietekmi un 
tirgus daļu, ir lietderīgi nodrošināt 
atbilstošu sadarbības noteikumu izveidi 
starp daudzpusējās tirdzniecības sistēmas 
kompetento iestādi un tās jurisdikcijas 
kompetento iestādi, kurā daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma sniedz pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
99. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(99) Lai atklātu potenciālus pārkāpumus, 
kompetentām iestādēm vajadzētu būt 
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām 
un tām būtu jāizveido efektīvi mehānismi, 
lai veicinātu ziņošanu par potenciāliem vai 
faktiskiem pārkāpumiem. Šie
mehānismiem nevajadzētu skart atbilstošu 
apsūdzēto personu uzraudzību. Būtu 
jāizveido atbilstošas procedūras, lai 
personai, par kuru tiek ziņots, nodrošinātu 
aizsardzības tiesības un izteikšanās tiesības 
pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, kā arī 
tiesības iesniegt tiesā attaisnojumus pret 
viņu pieņemtajam lēmumam.

(99) Lai atklātu potenciālus pārkāpumus, 
kompetentām iestādēm vajadzētu būt 
nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām 
un tām būtu jāizveido efektīvi un uzticami 
mehānismi, lai veicinātu ziņošanu par 
potenciāliem vai faktiskiem pārkāpumiem. 
Darbinieki, kas ziņo par pārkāpumiem 
savās iestādēs, būtu pienācīgi jāaizsargā 
un viņiem būtu jānodrošina pilnīga 
anonimitāte. Šiem mehānismiem 
nevajadzētu skart atbilstošu apsūdzēto 
personu uzraudzību. Būtu jāizveido 
atbilstošas procedūras, lai personai, par 
kuru tiek ziņots, nodrošinātu aizsardzības 
tiesības un izteikšanās tiesības pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas, kā arī tiesības 
iesniegt tiesā attaisnojumus pret viņu 
pieņemtajam lēmumam.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
101. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(101) Šai direktīvai nevajadzētu skart
nekādus dalībvalstu tiesību aktu 
noteikumus attiecībā uz kriminālsankcjām.

(101) Šī direktīva neskar nekādus 
dalībvalstu tiesību aktu noteikumus 
attiecībā uz kriminālsankcijām.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo
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Direktīvas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
saskaņošana un atbilstoša noguldītāju, 
ieguldītāju un patērētāju aizsardzība visā 
Savienībā. Būtu efektīvi un atbilstoši 
uzticēt EVTI kā specializētas kompetences 
iestādei izveidot iesniegšanai Komisijai to 
regulatīvo un īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kas neietver politikas 
variantus izvēles.

(108) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
saskaņošana un atbilstoša noguldītāju, 
ieguldītāju un patērētāju aizsardzība visā 
Savienībā. Būtu efektīvi un atbilstoši 
uzticēt EVTI kā specializētas kompetences 
iestādei izveidot iesniegšanai Komisijai to 
regulatīvo un īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kas neietver politikas 
variantus izvēles. Lai nodrošinātu 
konsekventu ieguldītāju un patērētāju 
aizsardzību visās finanšu pakalpojumu 
nozarēs, EVTI savi uzdevumi būtu pēc 
iespējas jāveic ciešā sadarbībā ar pārējām 
divām Eiropas uzraudzības iestādēm 
Apvienotās komitejas ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekventu ieguldītāju un patērētāju aizsardzību visās finanšu pakalpojumu 
nozarēs, EVTI būtu pēc iespējas ciešāk jāsadarbojas ar pārējām divām Eiropas uzraudzības 
iestādēm Apvienotās komitejas ietvaros.

Grozījums Nr. 360
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
108. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(108) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
saskaņošana un atbilstoša noguldītāju, 
ieguldītāju un patērētāju aizsardzība visā 
Savienībā. Būtu efektīvi un atbilstoši 
uzticēt EVTI kā specializētas kompetences 
iestādei izveidot iesniegšanai Komisijai to 

(108) Finanšu pakalpojumu tehniskajiem 
standartiem būtu jānodrošina konsekventa 
saskaņošana un atbilstoša noguldītāju, 
ieguldītāju un patērētāju aizsardzība visā 
Savienībā. Būtu efektīvi un atbilstoši 
uzticēt EVTI kā specializētas kompetences 
iestādei izveidot iesniegšanai Komisijai to 
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regulatīvo un īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kas neietver politikas 
variantus izvēles.

regulatīvo un īstenošanas tehnisko 
standartu projektus, kas neietver politikas 
variantus izvēles. Lai nodrošinātu 
konsekventu ieguldītāju un patērētāju 
aizsardzību visās finanšu pakalpojumu 
nozarēs, EVTI savi uzdevumi būtu pēc 
iespējas jāveic ciešā sadarbībā ar pārējām 
divām Eiropas uzraudzības iestādēm 
Apvienotās komitejas ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekventu ieguldītāju un patērētāju aizsardzību visās finanšu pakalpojumu 
nozarēs, EVTI būtu pēc iespējas ciešāk jāsadarbojas ar pārējām divām Eiropas uzraudzības 
iestādēm Apvienotās komitejas ietvaros.

Grozījums Nr. 361
Olle Schmidt
ALDE grupas vārdā
Wolf Klinz

Direktīvas priekšlikums
109. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109) Komisijai būtu jāpieņem EVTI 
sagatavotie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 9. un 48. pantu attiecībā uz 
vadības struktūru prasībām, saskaņā ar 
12. pantu attiecībā uz būtiskas līdzdalības 
iegūšanu, saskaņā ar 27. pantu attiecībā uz 
pienākumu izpildīt rīkojumus ar 
vislabākajiem nosacījumiem klientiem, 
saskaņā ar 34. un 54. pantu attiecībā uz 
sadarbību un informācijas apmaiņu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt 
ieguldījumu darbības, saskaņā ar 37. pantu 
attiecībā uz filiāles izveidošanu, saskaņā ar 
44. pantu attiecībā uz trešo valstu 

(109) Komisijai būtu jāpieņem EVTI 
sagatavotie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 9. un 48. pantu attiecībā uz 
vadības struktūru prasībām, saskaņā ar 
12. pantu attiecībā uz būtiskas līdzdalības 
iegūšanu, saskaņā ar 27. pantu attiecībā uz 
pienākumu izpildīt rīkojumus ar 
vislabākajiem nosacījumiem klientiem, 
saskaņā ar 34. un 54. pantu attiecībā uz 
sadarbību un informācijas apmaiņu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
sniegt ieguldījumu pakalpojumus un veikt 
ieguldījumu darbības, saskaņā ar 37. pantu 
attiecībā uz filiāles izveidošanu, saskaņā ar 
44. pantu attiecībā uz trešo valstu 
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uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu, 
saskaņā ar 63. pantu attiecībā uz atļauju 
izsniegšanas un noraidīšanas procedūrām 
datu pārskatu sniegšanas pakalpojumu 
uzņēmumiem, saskaņā ar 66. un 67. pantu 
attiecībā uz organizatoriskajām prasībām 
apstiprinātām publicēšanas struktūrām un 
konsolidētu datu sistēmas nodrošinātājiem 
un saskaņā ar 84. pantu attiecībā uz 
sadarbību starp kompetentajām iestādēm. 
Komisijai jāpieņem šie regulatīvo tehnisko 
standartu projekti ar deleģētiem aktiem 
atbilstoši LESD 290. pantam un saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

uzņēmumu pakalpojumu sniegšanu, 
saskaņā ar 59. pantu attiecībā uz pozīciju 
pārvaldības piemērošanu atvasināto preču 
tirgos, saskaņā ar 63. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām datu pārskatu sniegšanas 
pakalpojumu uzņēmumiem, saskaņā ar 66. 
un 67. pantu attiecībā uz 
organizatoriskajām prasībām apstiprinātām 
publicēšanas struktūrām un konsolidētu 
datu sistēmas nodrošinātājiem un saskaņā 
ar 84. pantu attiecībā uz sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm. Komisijai 
jāpieņem šie regulatīvo tehnisko standartu 
projekti ar deleģētiem aktiem atbilstoši 
LESD 290. pantam un saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
110. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(110) Tāpat Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos 
standartus ar īstenošanas tiesību aktiem 
atbilstoši LESD 291. pantam un saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu. 
EVTI būtu jāuztic izveidot īstenošanas 
tehnisko standartu projektus iesniegšanai 
Komisijai saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz būtiskas 
līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz darījumu pabeigšanas 
tirdzniecības procesu daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās un regulētās 
tirdzniecības sistēmās, saskaņā ar 32., 33. 
un 53. pantu attiecībā uz instrumentu 
tirgošanas pārtraukšanu un atcelšanu, 

(110) Tāpat Komisijai vajadzētu būt 
pilnvarotai pieņemt īstenošanas tehniskos 
standartus ar īstenošanas tiesību aktiem 
atbilstoši LESD 291. pantam un saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu. 
EVTI būtu jāuztic izveidot īstenošanas 
tehnisko standartu projektus iesniegšanai 
Komisijai saskaņā ar 7. pantu attiecībā uz 
atļauju izsniegšanas un noraidīšanas 
procedūrām ieguldījumu sabiedrībām, 
saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz būtiskas 
līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar 18. pantu 
attiecībā uz darījumu pabeigšanas 
tirdzniecības procesu daudzpusējās 
tirdzniecības sistēmās, saskaņā ar 32., 33. 
un 53. pantu attiecībā uz instrumentu 
tirgošanas pārtraukšanu un atcelšanu, 
saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
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saskaņā ar 36. pantu attiecībā uz brīvību 
veikt finanšu pakalpojumus un darbības, 
saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz filiāles 
izveidošanu, saskaņā ar 44. pantu attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu, saskaņā ar 60. pantu attiecībā uz 
pārskatu sniegšanu par pozīcijām tirgotāju 
kategorijām, saskaņā ar 78. pantu attiecībā 
uz informācijas nosūtīšanu EVTI, saskaņā 
ar 83. pantu attiecībā uz saistībām 
sadarboties, saskaņā ar 84. pantu attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm, saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz 
informācijas apmaiņu un saskaņā ar 
88. pantu attiecībā uz konsultācijām pirms 
atļaujas saņemšanas.

veikt finanšu pakalpojumus un darbības, 
saskaņā ar 37. pantu attiecībā uz filiāles 
izveidošanu, saskaņā ar 44. pantu attiecībā 
uz trešo valstu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanu, saskaņā ar 60. pantu attiecībā uz 
pārskatu sniegšanu par pozīcijām tirgotāju 
kategorijām, saskaņā ar 78. pantu attiecībā 
uz informācijas nosūtīšanu EVTI, saskaņā 
ar 83. pantu attiecībā uz saistībām 
sadarboties, saskaņā ar 84. pantu attiecībā 
uz sadarbību starp kompetentajām 
iestādēm, saskaņā ar 85. pantu attiecībā uz 
informācijas apmaiņu un saskaņā ar 
88. pantu attiecībā uz konsultācijām pirms 
atļaujas saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Anne E. Jensen

Direktīvas priekšlikums
111. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(111) Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
regulēto tirdzniecības sistēmu darbības 
novērtējumu, MVU izaugsmes tirgu režīma 
darbību, prasību ietekmi attiecībā uz 
automātiskiem un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem, pieredzi ar 
konkrētu produktu vai prakšu aizliegšanas 
mehānismu un pasākumu ietekmi attiecībā 
uz atvasināto preču instrumentu tirgiem.

(111) Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
regulēto tirdzniecības sistēmu darbības 
novērtējumu, MVU izaugsmes tirgu režīma 
darbību, prasību ietekmi attiecībā uz 
automātiskiem un ļoti biežiem 
tirdzniecības darījumiem, pieredzi ar 
konkrētu produktu vai prakšu aizliegšanas 
mehānismu, konsolidētu datu sistēmas 
kapitāla vērtspapīriem ieviešanas ietekmi, 
tostarp cenu tendences tirgus datos 
kopumā, un pasākumu ietekmi attiecībā uz 
atvasināto preču instrumentu tirgiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 364
Pascal Canfin
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
113. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113) Tiek uzskatīts, ka izveidot 
konsolidētu datu sistēmu instrumentiem, 
kuri nav kapitāla vērtspapīri, ir grūtāk, 
nekā izveidot konsolidētu datu sistēmu 
kapitāla vērtspapīru instrumentiem, tāpēc 
tās potenciālajiem nodrošinātājiem būtu 
jāspēj iegūt ar to saistītu pieredzi pirms tās 
izveidošanas. Tāpēc, lai atvieglotu 
konsolidētu datu sistēmas izveidošanu 
instrumentiem, kuri nav kapitāla 
vērtspapīri, ir lietderīgi paredzēt garāku 
attiecīgo noteikumu piemērošanas termiņu.

(113) Tiek uzskatīts, ka izveidot 
konsolidētu datu sistēmu instrumentiem, 
kuri nav kapitāla vērtspapīri, ir grūtāk, 
nekā izveidot konsolidētu datu sistēmu 
kapitāla vērtspapīru instrumentiem, tāpēc 
tās potenciālajiem nodrošinātājiem būtu 
jāspēj iegūt ar to saistītu pieredzi pirms tās 
izveidošanas. Tāpēc, lai atvieglotu 
konsolidētu datu sistēmas izveidošanu 
instrumentiem, kuri nav kapitāla 
vērtspapīri, ir lietderīgi paredzēt garāku 
attiecīgo noteikumu piemērošanas termiņu.
Ja komercrisinājumi nenodrošina 
efektīvu konsolidētu datu sistēmu 
instrumentiem, kas nav kapitāla 
vērtspapīri, Eiropas Komisijai būtu 
jāierosina valsts budžeta risinājums 
attiecībā uz konsolidētu datu sistēmu 
instrumentiem, kas nav kapitāla 
vērtspapīri, kura spētu nodrošināt efektīvu 
pārredzamību pēc tirdzniecības darījuma 
veikšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
113.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113a) Eiropas Komisijai būtu gaidāmajā 
Regulā par vērstpapīru tiesību aktiem 
jāietver konkrēti tiesību aktu priekšlikumi 
attiecībā uz to finanšu instrumentu kontu 
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turēšanas un administrācijas definīciju, 
kā uzskaitīts I pielikuma B sadaļas 
1. ievilkumā, ES un trešo valstu iestāžu 
veidu, kam var piešķirt licences šā 
pakalpojuma sniegšanai, un šo iestāžu 
tiesībām un pienākumiem, lai nodrošinātu 
vērtspapīru integritāti, absolūtu 
pārredzamību un galīgo ieguldītāju 
tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
113.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113a) Ilgtermiņa stabilitātes, uzraudzības 
kontroles un kopējo finanšu plūsmu 
izprašanas nolūkā ir vēlams maksimāli 
attīstīt reāllaika vai gandrīz reāllaika 
darījumu plānošanu un automātiskās 
analīzes procedūras. Paturot prātā 
iepriekš minēto, būtu jāveicina 
identifikatoru un konkrētu datu ziņojumu 
segmentu standartizācija, visām 
intelektuālā īpašuma tiesībām piemērojot 
taisnīgus, saprātīgus un 
nediskriminējošus licencēšanas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
113.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(113b) Komisijai kopā ar EVTI, EBI un 
ESRK būtu jāsekmē darbs pie 
identifikatoriem, kas norāda strukturētu 
un sarežģītu produktu būtību, aktīva 
satura veidu un sarežģītības pakāpi.

Or. en

Pamatojums

Identifikatoriem vajadzētu spēt norādīt, piemēram, vai produkts satur atvasinātos finanšu 
instrumentus vai repo darījumus.


